
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Απο-

στολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 4 Ακαδηµαϊκές ελευθερίες
Άρθρο 5 Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργη-

σης, µετονοµασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 6 Ίδρυση παραρτηµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτι-

κών Ιδρυµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ι-

ΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτι-

κών Ιδρυµάτων
Άρθρο 8 Συµβούλιο Διοίκησης
Άρθρο 9 Διαδικασία εκλογής εσωτερικών µελών του

Συµβουλίου Διοίκησης 
Άρθρο 10 Διαδικασία εκλογής εξωτερικών µελών του

Συµβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 11 Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη
Άρθρο 12 Αντιπρυτάνεις
Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία του Συµβουλίου

Διοίκησης
Άρθρο 14 Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 15 Αρµοδιότητες Πρύτανη
Άρθρο 16 Σύγκλητος

Άρθρο 17 Εκτελεστικός Διευθυντής
Άρθρο 18 Αρµοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή
Άρθρο 19 Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ
Άρθρο 20 Ακαδηµαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων Εκ-

παιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 21 Ίδρυση - Κατάργηση - Μεταβολές ακαδηµαϊ-

κών µονάδων
Άρθρο 22 Όργανα Σχολής
Άρθρο 23 Κοσµητεία
Άρθρο 24 Διαδικασία ανάδειξης Κοσµήτορα
Άρθρο 25 Ρυθµίσεις για το αξίωµα του Κοσµήτορα
Άρθρο 26 Αρµοδιότητες Κοσµήτορα
Άρθρο 27 Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής
Άρθρο 28 Όργανα Τµήµατος
Άρθρο 29 Συνέλευση Τµήµατος - Συγκρότηση
Άρθρο 30 Αρµοδιότητες Συνέλευσης Τµήµατος
Άρθρο 31 Διοικητικό Συµβούλιο
Άρθρο 32 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τµήµατος - Δια-

δικασία εκλογής
Άρθρο 33 Αρµοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου

Τµήµατος
Άρθρο 34 Όργανα Τοµέα
Άρθρο 35 Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τοµέα
Άρθρο 36 Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τοµέα
Άρθρο 37 Αρµοδιότητες Διευθυντή Τοµέα
Άρθρο 38 Αυτοδυναµία ακαδηµαϊκών µονάδων
Άρθρο 39 Όργανα µη αυτοδύναµων ακαδηµαϊκών µο-

νάδων
Άρθρο 40 Γενικές διατάξεις για την εκλογή - οργάνω-

ση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΔ΄, 14 Ιουλίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Ενίσχυση της ποιότητας, 
της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. µε την κοινωνία και λοιπές διατάξεις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑ-

ΝΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Άρθρο 41 Εκπρόσωποι µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα
όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 42 Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 43 Συµβούλιο Φοιτητών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΙΣΤΟΤΟ-

ΠΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 44 Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και

επιτροπών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 45 Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-

των
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟ-

ΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 46 Πανεπιστηµιακά εργαστήρια - Διαδικασία ί-

δρυσης - Σκοπός
Άρθρο 47 Πρότυπος εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-

γίας
Άρθρο 48 Διευθυντής εργαστηρίου - Διαδικασία εκλο-

γής - Αρµοδιότητες
Άρθρο 49 Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστηµιακού

εργαστηρίου
Άρθρο 50 Προσωπικό πανεπιστηµιακού εργαστηρίου
Άρθρο 51 Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών

από πανεπιστηµιακά εργαστήρια
Άρθρο 52 Διαδικασία σύναψης συµβάσεων παροχής υ-

πηρεσιών
Άρθρο 53 Οικονοµική διαχείριση πόρων εργαστηρίων
Άρθρο 54 Πανεπιστηµιακές κλινικές - Διαδικασία ίδρυ-

σης - Σκοπός
Άρθρο 55 Διευθυντής Κλινικής - Διαδικασία εκλογής -

Αρµοδιότητες
Άρθρο 56 Oργάνωση και λειτουργία πανεπιστηµιακής

κλινικής
Άρθρο 57 Προσωπικό πανεπιστηµιακής κλινικής
Άρθρο 58 Επιστηµονικοί συνεργάτες πανεπιστηµιακών

εργαστηρίων και κλινικών
Άρθρο 59 Λοιπές διατάξεις για τα πανεπιστηµιακά ερ-

γαστήρια και τις κλινικές
Άρθρο 60 Πανεπιστηµιακά µουσεία - Διαδικασία ίδρυ-

σης - Σκοπός
Άρθρο 61 Διευθυντής Πανεπιστηµιακού Μουσείου
Άρθρο 62 Προσωπικό Μουσείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 63 Διάρθρωση σπουδών σε κύκλους
Άρθρο 64 Διδακτικό έργο
Άρθρο 65 Αξιολόγηση φοιτητών - Εξετάσεις
Άρθρο 66 Ιδρυµατικός κατάλογος µαθηµάτων
Άρθρο 67 Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Άρθρο 68 Πλατφόρµα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-

παίδευσης
Άρθρο 69 Πρακτική άσκηση φοιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩ-

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 70 Ίδρυση προγράµµατος πρώτου κύκλου σπου-

δών
Άρθρο 71 Διεπιστηµονικά προγράµµατα σπουδών
Άρθρο 72 Διπλά προγράµµατα σπουδών
Άρθρο 73 Τµήµατα Εφαρµοσµένων Επιστηµών και Τε-

χνολογίας - Προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου ε-
φαρµοσµένων επιστηµών και τεχνολογίας
Άρθρο 74 Θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας προ-

γραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου
Άρθρο 75 Χρονική διάρκεια σπουδών
Άρθρο 76 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και µερική φοί-

τηση
Άρθρο 77 Πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας φοι-

τητών
Άρθρο 78 Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών

µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥ-

ΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 79 Επιτροπή µεταπτυχιακών σπουδών
Άρθρο 80 Διαδικασία ίδρυσης Προγραµµάτων Μετα-

πτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 81 Όργανα διοίκησης Προγραµµάτων Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών - Σύνθεση
Άρθρο 82 Αρµοδιότητες οργάνων Προγραµµάτων Με-

ταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 83 Διδάσκοντες Προγραµµάτων Μεταπτυχια-

κών Σπουδών
Άρθρο 84 Πόροι Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπου-

δών - Οικονοµική διαχείριση
Άρθρο 85 Οικονοµική συνεργασία Προγραµµάτων Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος
Άρθρο 86 Δικαίωµα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραµµα

Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τέλη φοίτησης - Υποτρο-
φίες
Άρθρο 87 Περιοδική αξιολόγηση των Προγραµµάτων

Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τµήµατος ή Σχολής
Άρθρο 88 Λοιπές διατάξεις για Προγράµµατα Μετα-

πτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 89 Επαγγελµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών
Άρθρο 90 Διδακτορικές σπουδές
Άρθρο 91 Κανονισµός διδακτορικών σπουδών
Άρθρο 92 Προϋποθέσεις εγγραφής - Διαδικασία επιλο-

γής υποψήφιων διδακτόρων
Άρθρο 93 Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής

διατριβής - Υποχρεώσεις και δικαιώµατα υποψήφιων δι-
δακτόρων
Άρθρο 94 Επίβλεψη - Yποστήριξη διδακτορικής διατρι-

βής
Άρθρο 95 Αξιολόγηση - Απονοµή του διδακτορικού δι-

πλώµατος
Άρθρο 96 Βιοµηχανικά διδακτορικά
Άρθρο 97 Λοιπά θέµατα για τις σπουδές τρίτου κύκλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
Άρθρο 98 Προγράµµατα σπουδών δευτερεύουσας κα-

τεύθυνσης
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Άρθρο 99 Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας
Άρθρο 100 Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
Άρθρο 101 Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων

Σπουδών
Άρθρο 102 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 103 Διδακτικό προσωπικό
Άρθρο 104 Λοιπό προσωπικό
Άρθρο 105 Πόροι
Άρθρο 106 Μετακινήσεις 
Άρθρο 107 Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών δι-

πλής ειδίκευσης
Άρθρο 108 Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπου-

δών
Άρθρο 109 Χειµερινά και θερινά προγράµµατα σπου-

δών
Άρθρο 110 Συνεργασίες µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής
Άρθρο 111 Οργάνωση και λειτουργία Κοινών Διεθνών

Διιδρυµατικών Προγραµµάτων Σπουδών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩ-

ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 112 Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθη-

σης
Άρθρο 113 Σκοπός του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια

Βίου Μάθησης
Άρθρο 114 Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιµόρφω-

σης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 115 Συµβούλιο του Κέντρου Επιµόρφωσης και

Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 116 Πρόεδρος του Συµβουλίου 
Άρθρο 117 Διευθυντής Επιµόρφωσης - Λοιπό προσω-

πικό
Άρθρο 118 Επιστηµονικός Υπεύθυνος - Ακαδηµαϊκός

Υπεύθυνος
Άρθρο 119 Κανονισµός Λειτουργίας του Κέντρου Επι-

µόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 120 Εκπαιδευτές - Μητρώα Εκπαιδευτών - Εκ-

παιδευοµένων του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης
Άρθρο 121 Επιµορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράµ-

µατα
Άρθρο 122 Συνεργασία µε άλλους φορείς
Άρθρο 123 Πόροι του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια

Βίου Μάθησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙ-

ΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Άρθρο 124 Βιβλιοθήκες
Άρθρο 125 Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βι-

βλιοθηκών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-

ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 126 Κανονισµός αποδοχών για την παροχή δι-

δακτικού έργου

Άρθρο 127 Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου
από δηµόσιους υπαλλήλους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΩΝ
Άρθρο 128 Κέντρο Ψυχολογικής και Συµβουλευτικής

Υποστήριξης
Άρθρο 129 Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και µάθη-

σης
Άρθρο 130 Συνήγορος του Φοιτητή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟ-

ΜΙΑΣ
Άρθρο 131 Πανεπιστηµιακά Κέντρα Έρευνας και Και-

νοτοµίας - Διαδικασία ίδρυσης - Αποστολή
Άρθρο 132 Όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµιακού

Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας 
Άρθρο 133 Όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Ινστι-

τούτων
Άρθρο 134 Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα 
Άρθρο 135 Πόροι 
Άρθρο 136 Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του

Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας
Άρθρο 137 Λοιπές ρυθµίσεις για τα Πανεπιστηµιακά

Κέντρα Έρευνας και Καινοτοµίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑ-

ΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 138 Διαδικασία υποβολής αιτήµατος ετήσιου

προγραµµατισµού προσλήψεων µελών Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού
Άρθρο 139 Κατανοµή θέσεων µελών Διδακτικού Ερευ-

νητικού Προσωπικού και έκδοση προκηρύξεων
Άρθρο 140 Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

- Βαθµίδες
Άρθρο 141 Επαναπροκήρυξη θέσης - Αυτοδίκαια ιδρυό-

µενες θέσεις
Άρθρο 142 Ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης δια-

χείρισης εκλογής και εξέλιξης µελών Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού
Άρθρο 143 Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης µελών

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 144 Μητρώα Γνωστικών Αντικειµένων
Άρθρο 145 Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλε-

κτόρων
Άρθρο 146 Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σω-

µάτων
Άρθρο 147 Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης µελών Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 148 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή ε-

ξέλιξης - Ανακατανοµή και επαναπροκήρυξη θέσεων
Άρθρο 149 Διαδικασία διορισµού µελών Διδακτικού Ε-

ρευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 150 Έλεγχος νοµιµότητας από το Συµβούλιο

Διοίκησης
Άρθρο 151 Έλεγχος νοµιµότητας από το Υπουργείο

Παιδείας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 152 Μεταβολή γνωστικού αντικειµένου
Άρθρο 153 Μετακινήσεις µελών Διδακτικού Ερευνητι-
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κού Προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟ-

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 154 Πλήρης και µερική απασχόληση µελών Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 155 Υποχρεώσεις µελών Διδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού
Άρθρο 156 Δικαιώµατα µελών Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού
Άρθρο 157 Άδειες µελών Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού
Άρθρο 158 Παράλληλη απασχόληση µελών Διδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα
Άρθρο 159 Ασυµβίβαστα 
Άρθρο 160 Αναστολή καθηκόντων 
Άρθρο 161 Πιστώσεις αποδοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 162 Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού
Άρθρο 163 Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Άρθρο 164 Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-

κού
Άρθρο 165 Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού

Προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙ-

ΚΟ
Άρθρο 166 Ερευνητές 
Άρθρο 167 Δυνατότητα σύστασης θέσης µέλους

Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήµονες που χρηµατοδοτού-
νται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας
Άρθρο 168 Επώνυµες Έδρες
Άρθρο 169 Συνεργαζόµενοι Καθηγητές
Άρθρο 170 Οµότιµοι Καθηγητές - Αφυπηρετήσαντα µέ-

λη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
Άρθρο 171 Επισκέπτες καθηγητές - Επισκέπτες ερευ-

νητές
Άρθρο 172 Ερευνητές επί συµβάσει
Άρθρο 173 Εντεταλµένοι Διδάσκοντες 
Άρθρο 174 Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Άρθρο 175 Επικουρικό διδακτικό προσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗ-

ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 176 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 177  Πειθαρχικά παραπτώµατα 
Άρθρο 178 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
Άρθρο 179 Πειθαρχικές ποινές 
Άρθρο 180 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 181 Πειθαρχική δίωξη
Άρθρο 182 Σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής

δίκης
Άρθρο 183 Πειθαρχικά όργανα µελών Διδακτικού Ε-

ρευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 184 Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Διδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού 
Άρθρο 185 Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµ-

βουλίου µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 186 Πειθαρχικά όργανα µελών Ειδικού Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού 
Άρθρο 187 Επίδοση και εκτέλεση πειθαρχικών αποφά-

σεων
Άρθρο 188 Ένσταση και προσφυγή
Άρθρο 189 Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας
Άρθρο 190 Οµότιµοι καθηγητές
Άρθρο 191 Πρόσθετο προσωπικό 
Άρθρο 192 Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων
Άρθρο 193  Οριστική παύση λόγω ποινικής καταδίκης,

νόσου, αναπηρίας ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας
Άρθρο 194  Αποχή από την άσκηση καθηκόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 195 Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 196 Βασικές αρχές
Άρθρο 197 Πειθαρχικά παραπτώµατα
Άρθρο 198 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 199 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 200 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 201 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πρά-

ξεις
Άρθρο 202 Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 203 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρό-

πος λήψης τους
Άρθρο 204 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων

και ποινών
Άρθρο 205 Δικαστική προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 206 Οργανισµός 
Άρθρο 207 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας 
Άρθρο 208 Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών 
Άρθρο 209 Μονάδα Ισότιµης Πρόσβασης Ατόµων µε Α-

ναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 210 Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 211 Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Και-

νοτοµίας
Άρθρο 212 Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτη-

τών 
Άρθρο 213 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
Άρθρο 214 Λοιπές ρυθµίσεις για την οργάνωση και τη

λειτουργία των διοικητικών δοµών των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-

ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 215 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Άρθρο 216 Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 217 Επιτροπή Δεοντολογίας
Άρθρο 218 Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπο-

λέµησης των Διακρίσεων
Άρθρο 219 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Άρθρο 220 Επιτροπή Ισότιµης Πρόσβασης Ατόµων µε

Αναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 221 Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Άρθρο 222 Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινο-
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τοµίας και Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄
ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άρθρο 223 Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Άρθρο 224 Στρατηγικό Σχέδιο Ιδρύµατος
Άρθρο 225 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας 
Άρθρο 226 Σχέδιο για την Ισότιµη Πρόσβαση των ατό-

µων µε αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες  
Άρθρο 227 Σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού
Άρθρο 228 Σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑ-

ΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 229 Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας

- Σκοπός 
Άρθρο 230 Πόροι και χρηµατοδοτήσεις των Ειδικών

Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 231 Επιτροπή Ερευνών 
Άρθρο 232 Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών
Άρθρο 233 Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών - Αρµο-

διότητες
Άρθρο 234 Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
Άρθρο 235 Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υπο-

στήριξης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 236 Προσωπικό της Μονάδας Οικονοµικής και

Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασµού Κον-
δυλίων Έρευνας
Άρθρο 237 Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης
Άρθρο 238 Προϋπολογισµός - Απολογισµός Ειδικού

Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 239 Προϋπολογισµός έργων/προγραµµάτων
Άρθρο 240 Ανάληψη υποχρέωσης
Άρθρο 241 Αξιοποίηση αδιάθετου ταµειακού υπολοί-

που έργων/προγραµµάτων
Άρθρο 242 Διαδικασία χρήσης περιουσιακών ταµεια-

κών διαθεσίµων του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έ-
ρευνας
Άρθρο 243 Οµάδα Έργου - Απασχόληση σε έργα/προ-

γράµµατα 
Άρθρο 244 Διαδικασία πρόσκλησης 
Άρθρο 245 Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων
Άρθρο 246 Θέµατα αποδοχών
Άρθρο 247 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού µε

συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
Άρθρο 248 Μετακινήσεις
Άρθρο 249 Δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 250 Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έρ-

γων/προγραµµάτων
Άρθρο 251 Δηµόσιες συµβάσεις µε φορείς της αλλο-

δαπής 
Άρθρο 252 Συµµετοχή σε συνέδρια/Δηµοσιεύσεις 
Άρθρο 253 Διαδικασία χορήγησης προκαταβολών
Άρθρο 254 Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωµή δαπα-

νών
Άρθρο 255 Πληροφοριακό Σύστηµα Μονάδας Οικονο-

µικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 256 Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων για τη

χρηµατοδότηση έρευνας - Απόσβεση εξοπλισµού
Άρθρο 257 Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την ά-

σκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µελών του προ-
σωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 258 Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικο-

νοµικός έλεγχος - Εσωτερικός έλεγχος 

Άρθρο 259 Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-

ΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 260 Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Πε-

ριουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
Άρθρο 261 Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και

Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων 
Άρθρο 262 Θέµατα διαχείρισης και αξιοποίησης της α-

κίνητης περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
µάτων
Άρθρο 263 Διοικητικό Συµβούλιο
Άρθρο 264 Σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης
Άρθρο 265 Κανονισµός Λειτουργίας
Άρθρο 266 Θέµατα προσωπικού 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄
ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥ-
ΤΩΝ
Άρθρο 267 Αποστολή
Άρθρο 268 Ίδρυση
Άρθρο 269 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 270 Πόροι - Χρηµατοδότηση
Άρθρο 271 Οικονοµική διαχείριση
Άρθρο 272 Δηµοσιότητα - Ψηφιακή Διαφάνεια
Άρθρο 273 Προσωπικό 
Άρθρο 274 Εσωτερικός Κανονισµός
Άρθρο 275 Εξωτερική αξιολόγηση
Άρθρο 276 Γενικές ρυθµίσεις για την οργάνωση και

λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτού-
των
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥ-

ΝΑΣ
Άρθρο 277 Σύσταση - σκοπός
Άρθρο 278 Σύνθεση - θητεία
Άρθρο 279 Αρµοδιότητες
Άρθρο 280 Υποβολή προτάσεων
Άρθρο 281 Θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της

Ε.Η.Δ.Ε.
Άρθρο 282 Ασυµβίβαστα - Σύγκρουση συµφερόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΟΙΤΗ-

ΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 283 Χορήγηση υποτροφιών αριστείας, βραβεί-

ων και ανταποδοτικών υποτροφιών
Άρθρο 284 Φοιτητική µέριµνα - Υγειονοµική περίθαλψη
Άρθρο 285 Διδακτικά συγγράµµατα
Άρθρο 286 Σύλλογοι φοιτητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 287 Ακαδηµαϊκή ταυτότητα
Άρθρο 288 Θέµατα µισθολογικών αποδοχών διδακτι-

κού προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 129, άρ-
θρων 131 και 156  ν. 4472/2017
Άρθρο 289 Μετατάξεις εκπαιδευτικών και µελών Ειδι-

κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 290 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές µε πιστοποι-

ητικά, βεβαιώσεις και τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης
Άρθρο 291 Ρυθµίσεις σχετικά µε την υποχρέωση υπο-
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βολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Καθηγητών
Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής ή ερευνητών ερευνητι-
κών κέντρων της αλλοδαπής
Άρθρο 292 Ίδρυση ή συµµετοχή των Ανώτατων Εκπαι-

δευτικών Ιδρυµάτων σε Εταιρείες
Άρθρο 293 Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 294 Δωρεές και οικονοµικές ενισχύσεις 
Άρθρο 295 Θέµατα προβολής και προώθησης δράσεων

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 296 Συγχώνευση - Απορρόφηση Νοµικών Προ-

σώπων Δηµοσίου Δικαίου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα 
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 297 Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης

Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης - Ονοµασία και
έδρα
Άρθρο 298 Σκοπός
Άρθρο 299 Ορισµοί
Άρθρο 300 Παροχή πληροφοριών 
Άρθρο 301 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 302 Πόροι
Άρθρο 303 Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών
Άρθρο 304 Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισµένων Ιδρυµά-

των Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό
Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισµένων Ιδρυ-
µάτων της Αλλοδαπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Άρθρο 305 Ακαδηµαϊκή ισοδυναµία - Συνέπειες
Άρθρο 306 Προϋποθέσεις ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας
Άρθρο 307 Κατάλογος αλλοδαπών ιδρυµάτων µε συµ-

φωνία δικαιόχρησης
Άρθρο 308 Αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών
Άρθρο 309 Αιτήσεις και αποφάσεις αναγνώρισης
Άρθρο 310 Διαδικασία ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας τίτ-

λων ανώτατης εκπαίδευσης
Άρθρο 311 Αντισταθµιστικά µέτρα
Άρθρο 312 Ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών

Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης
Άρθρο 313 Αίτηση επανεξέτασης
Άρθρο 314 Διακρατικές συµφωνίες ακαδηµαϊκής ανα-

γνώρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 315 Διάρθρωση διοικητικών υπηρεσιών
Άρθρο 316 Αξιολόγηση
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ
Άρθρο 317 Εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μη-

τροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Ε-
ξαρχίας Πάτµου
Άρθρο 318 Νοµική προσωπικότητα των Ιερών Μητρο-

πόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρ-

χίας Πάτµου
Άρθρο 319 Αριθµός και ονοµασία Ιερών Μητροπόλεων

της Δωδεκανήσου
Άρθρο 320 Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου
Άρθρο 321 Όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδε-

κανήσου
Άρθρο 322 Ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Ιεράς

Μητρόπολης
Άρθρο 323 Εκλογή Μητροπολίτη
Άρθρο 324 Μετάθεση Μητροπολίτη
Άρθρο 325 Παύση Μητροπολίτη
Άρθρο 326 Κοίµηση, παραίτηση και απαλλαγή για λό-

γους υγείας ή γήρατος Μητροπολίτη
Άρθρο 327 Καθήκοντα Μητροπολιτών
Άρθρο 328 Αποδοχές Μητροπολιτών
Άρθρο 329 Ενορίες
Άρθρο 330 Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια
Άρθρο 331 Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγια-

κή και Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεο-
λόγου και Ευαγγελιστού
Άρθρο 332 Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές

Μονές
Άρθρο 333 Σύσταση Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 334 Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας και

οικονοµικός έλεγχος
Άρθρο 335 Οργανικές θέσεις Κληρικών και εκκλησια-

στικών υπαλλήλων
Άρθρο 336 Εφηµέριοι και Διάκονοι
Άρθρο 337  Μητροπολιτικά και Εκκλησιαστικά Συµβού-

λια
Άρθρο 338 Έκδοση Κανονισµών
Άρθρο 339 Επίσηµο Δελτίο των Επαρχιών του Οικου-

µενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος»
Άρθρο 340 Ιστοσελίδες Ιερών Μητροπόλεων της Δω-

δεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου
Άρθρο 341 Άδειες δόµησης ιερών ναών και εκκλησια-

στικών ακινήτων
Άρθρο 342 Εκκλησιαστικά Δικαστήρια
Άρθρο 343 Επικοινωνία
Άρθρο 344 Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου
Άρθρο 345 Αναλογική εφαρµογή διατάξεων
Άρθρο 346 Απόδειξη σύστασης παλαιών Ενοριών και

Ιερών Μονών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 347 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία

της Ελλάδος
Άρθρο 348 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία

της Κρήτης
Άρθρο 349 Μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύ-

κων - µεταφορές θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων -
µετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 350 Θέµατα Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών - Αντι-

κατάσταση του άρθρου 2 ν. 3512/2006 - Τροποποίηση
παρ. 4 άρθρου 3 παρ. 1.α άρθρου 5, παρ. 1 άρθρου 6 και
παρ. 2 άρθρου 7 ν. 3512/2006
Άρθρο 351 Θέµατα Ιεροδιδασκάλων Ισλαµικής Θρη-

σκείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 και άρθρου 38
ν. 3536/2007
Άρθρο 352 Οργανισµοί Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ

Κω και Ρόδου - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 117
ν. 4821/2021
Άρθρο 353  Εξετάσεις για την εισαγωγή στα Γενικά
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Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και στα Γενικά Εκκλησιαστικά
Λύκεια - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 123 του
ν. 4823/2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-

ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 354 Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης  - Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4763/2020
Άρθρο 355 Πειραµατικές ειδικότητες και ειδικότητες

µε πιλοτικό πρόγραµµα των Ινστιτούτων Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης - Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4763/2020
Άρθρο 356 Αντιστοίχιση ειδικοτήτων των Ινστιτούτων

Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Τροποποίηση παρ. 19 άρ-
θρου 34 ν. 4763/2020
Άρθρο 357 Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μα-

θητείας - Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36
ν. 4763/2020
Άρθρο 358 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυ-

κειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - Τροποποιήση άρθρου 40
ν. 4763/2020
Άρθρο 359 Οδηγοί Κατάρτισης - Τροποποίηση παρ. 4

άρθρου 41 ν. 4763/2020
Άρθρο 360 Πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγ-

γελµατικής Κατάρτισης - Προσθήκη παρ. 15Α στο άρθρο
169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 361 Εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιµία

πτυχίων επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) - Τροποποίηση παρ. 16
άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 362 Καταβολή αµοιβής µη πιστοποιηµένων εκ-

παιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήµων - Τροποποίηση
παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 363 Πρακτική άσκηση των καταρτιζόµενων των

Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Τροποποίηση
παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 364 Ηλεκτρονική έκδοση τίτλων του Εθνικού

Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατι-
κού Προσανατολισµού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Άρθρο 365 Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Νεο-

λαίας και Δια Βίου Μάθησης - Τροποποιήσεις  άρθρου 4
ν. 4115/2013
Άρθρο 366 Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του

Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - Προσθήκη
άρθρου 4Α στον ν. 4115/2013
Άρθρο 367 Οικονοµική διαχείριση του Ιδρύµατος Νεο-

λαίας και Δια Βίου Μάθησης - Προσθήκη παρ. 7, 8 και 9
στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013
Άρθρο 368 Κανονισµός λειτουργίας του Ιδρύµατος Νε-

ολαίας και Δια Βίου Μάθησης - Τροποποίηση άρθρου 7
ν. 4115/2013
Άρθρο 369 Προσωπικό του Ιδρύµατος Νεολαίας και

Δια Βίου Μάθησης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 9  του
ν. 4115/2013
Άρθρο 370 Εσωτερική διάρθρωση - Οργανωτική δοµή

του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - Αντικα-
τάσταση άρθρου 10 ν. 4115/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 371 Αναβαθµισµένο Πρόγραµµα Ολοήµερου

Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Άρθρο 372 Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόρι-

στων εκπαιδευτικών ή µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - Τροπο-
ποίηση  παρ. 4  άρθρου 63  ν. 4589/2019
Άρθρο 373 Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευ-

θυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µο-
νάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων
τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθµιση συνα-
φών θεµάτων
Άρθρο 374 Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής υποψήφιων

στελεχών της εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 6  άρ-
θρου 33 ν. 4823/2021
Άρθρο 375 Παράταση της θητείας και άσκησης καθη-

κόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Άρθρο 376 Αρµοδιότητες περιφερειακών συµβουλίων

- Τροποποίηση  παρ. 2  άρθρου 231  ν. 4823/2021
Άρθρο 377 Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευ-

σης και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-
2020 και 2021-2027 - Τροποποίηση  παρ. 9  άρθρου 58
ν. 4075/2012
Άρθρο 378 Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών, συντονι-

στών και διοικητικών υπαλλήλων ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης  εξωτερικού - Προσθήκη άρθρου 19Β στον
ν. 4415/2016
Άρθρο 379 Θέµατα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας - Τροποποί-
ηση άρθρου 66 ν. 4623/2019
Άρθρο 380 Στέγαση Δηµοσίων Βιβλιοθηκών - Τροπο-

ποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3149/2003
Άρθρο 381 Προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυ-

ζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών - Αντικατάσταση
υποπερ. γγ) περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 ν. 4505/2017
Άρθρο 382 Εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση -

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4Β, παρ. 6 άρθρου 13Δ
ν. 4186/2013 και άρθρου 54 ν. 4777/2021
Άρθρο 383 Εισαγωγή σπουδαστών στα Τµήµατα Μου-

σικών Σπουδών - Αντικατάσταση  άρθρου 19 ν. 4559/2018
Άρθρο 384 Θέµατα δαπανών για τη συµµετοχή του Υ-

πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στο πρόγραµµα
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης για τη διεθνή αποτίµηση των δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων των Ενηλίκων
Άρθρο 385 Μεταφορά έδρας Σχολικής Μονάδας Ειδι-

κής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Προσθήκη περ. η) στην
παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008
Άρθρο 386 Ρυθµίσεις για τη λειτουργία της Εθνικής

Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 1 και
2 άρθρου 8, παρ. 2 και 4 άρθρου 9, παρ. 2 άρθρου 11,
παρ. 1 άρθρου 12, παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 13 και παρ. 2
άρθρου 19 ν. 4653/2020 
Άρθρο 387 Ρυθµίσεις για τη στελέχωση της Εθνικής

Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 5, 6,
8 και 9 άρθρου 18 ν. 4653/2020
Άρθρο 388 Παράταση ατοµικών συµβάσεων εργασίας

ορισµένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Διε-
θνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
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Άρθρο 389 Διορισµός µόνιµων εκπαιδευτικών και µε-
λών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοη-
θητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 62
ν. 4589/2019
Άρθρο 390 Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτού-

µενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των ανα-
πληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και µελών Ει-
δικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού - Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014
Άρθρο 391 Ρυθµίσεις για την έγκαιρη έναρξη της µε-

ταφοράς των µαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δη-
µοσίων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών
Άρθρο 392 Υπαγωγή του προσωπικού των νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας σε υπηρε-
σιακά και πειθαρχικά συµβούλια - Τροποποίηση άρθρου
80 ν. 4796/2021
Άρθρο 393 Απλούστευση των διαδικασιών συµµετο-

χής σε δράσεις διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και
καινοτοµία - Τροποποίηση άρθρων 23 και 28 ν. 4310/2014
Άρθρο 394 Επιλογή διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα -

Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 ν. 4735/2020
Άρθρο 395 Συµβούλιο Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυ-

κείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) - Επιτροπές Συντονισµού Πρότυ-
πων Επαγγελµατικών Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) - Προσθή-
κη άρθρου 17Α στον ν. 4763/2020
Άρθρο 396 Όργανα διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ. - Προσθή-

κη άρθρου 17Β στον ν. 4763/2020
Άρθρο 397 Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. - Τρο-

ποποίηση άρθρου 19 ν. 4763/2020
Άρθρο 398 Συγκρότηση Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ. - Εξουσιοδοτική

διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4763/2020
Άρθρο 399 Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση άρ-

θρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 400 Καταργούµενες διατάξεις 
Άρθρο 401 Κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των

Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαί-
δευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
Άρθρο 402 Ζητήµατα αποδοχών των εργαζοµένων στο

Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 403 Συµµετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ε-

παγγελµατικής επάρκειας κοµµωτών - κουρέων και τε-
χνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών - Τροποποίηση
άρθρου 108 ν. 4763/2020
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ-

ΣΜΟΥ
Άρθρο 404 Ρυθµίσεις για το προσωπικό του Υπουργεί-

ου Πολιτισµού και Αθλητισµού που απασχολείται σε
συγχρηµατοδοτούµενα έργα και σε έργα του Ταµείου Α-
νάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 405 Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Τα-

µείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου
δέκατου ένατου ν. 4639/2019
Άρθρο 406 Διάρκεια συµβάσεων εργασίας που καταρ-

τίζονται µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού και των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρ-
χαιολογικών Χώρων»

Άρθρο 407 Ζητήµατα µετακινήσεων εκτός έδρας εργα-
ζοµένων Εθνικού Θεάτρου και ΚΘΒΕ - Τροποποίηση παρ.
5 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 408 Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε α-

θλητικές διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλε-
κτρονικό µητρώο -  Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30
ν. 4726/2020
Άρθρο 409 Τροποποίηση του Καταστατικού της Ελλη-

νικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) από την 35η Ολο-
µέλεια / 2.3.2021 και την 3η Ολοµέλεια / 2.11.2021 - Τρο-
ποποίηση άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4639/2019
Άρθρο 410 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για

το έτος 2022 - Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκ-
παίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
Άρθρο   411 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο  412 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
Άρθρο  413 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
Άρθρο  414 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄
Άρθρο  415 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄
Άρθρο  416 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄
Άρθρο  417 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄
Άρθρο  418 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄
Άρθρο  419 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
Άρθρο  420 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄
Άρθρο  421 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄
Άρθρο  422 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ΄
Άρθρο  423 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ΄
Άρθρο  424 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ΄
Άρθρο  425 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ΄
Άρθρο  426 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ΄
Άρθρο  427 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ΄
Άρθρο  428 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ΄
Άρθρο  429 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ΄
Άρθρο  430 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ΄
Άρθρο  431 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ΄
Άρθρο  432 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ΄
Άρθρο  433 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ΄
Άρθρο  434 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΕ΄
Άρθρο  435 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ΄
Άρθρο  436 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ΄
Άρθρο  437 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΗ΄
Άρθρο  438 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ΄
Άρθρο  439 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ΄
Άρθρο  440 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ΄
Άρθρο  441 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο  442 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο  443 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο  444 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
Άρθρο  445 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο   446 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄
Άρθρο   447 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
Άρθρο  448 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο  449 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
Άρθρο  450 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
Άρθρο  451 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄
Άρθρο  452 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄
Άρθρο  453 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄
Άρθρο  454 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄
Άρθρο   455 Τελικές-Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου

Θ΄
Άρθρο  456 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
Άρθρο  457 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄
Άρθρο  458 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄
Άρθρο  459 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ΄
Άρθρο  460 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ΄
Άρθρο  461 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ΄
Άρθρο 462 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ΄
Άρθρο 463 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ΄
Άρθρο 464 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ΄
Άρθρο 465 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου

ΙΘ΄
Άρθρο 466 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ΄
Άρθρο 467 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ΄
Άρθρο 468 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ΄
Άρθρο 469 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ΄
Άρθρο 470 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων ΚΔ΄
Άρθρο 471 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων ΚΕ΄
Άρθρο 472 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ΄
Άρθρο 473 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου

ΚΖ΄
Άρθρο 474 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου

ΚΗ΄
Άρθρο 475 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ΄
Άρθρο 476 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ΄
Άρθρο 477 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ΄
Άρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 479 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 480 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 481 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
Άρθρο 482 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄
Άρθρο 483 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 484 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
Άρθρο 485 Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έ-

ως Λ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 486 Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄-

Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
Άρθρο  487 Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄
Άρθρο 488 Καταργούµενη διάταξη Κεφαλαίου Α΄
ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 489 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση της λειτουργίας
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) µέσω
µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την αναβάθµιση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εν γέ-
νει επιστηµονικού έργου των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιµέ-
ρους ακαδηµαϊκών και ερευνητικών µονάδων και δοµών
τους, την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των
Α.Ε.Ι., τη διασύνδεσή τους µε τις αναπτυξιακές ανάγκες
της χώρας και την παροχή πρόσθετων εργαλείων για την
υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου, της Εθνικής
Στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση του άρθρου 14
του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και της Εθνικής Στρατηγικής Έ-
ρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας του
άρθρου 4 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προς υλοποίηση του
ενιαίου χώρου έρευνας.

Άρθρο 2
Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος είναι ο καθορισµός ενός ενι-
αίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής, σύµφω-
να µε τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, που στοχεύει αφενός
στην ενίσχυση της ποιότητας, της αριστείας, της αποτε-
λεσµατικότητας, της διαφάνειας και του αυτοδιοίκητου
χαρακτήρα τους, και αφετέρου στη µεγιστοποίηση της
συµβολής τους στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγι-
κών και προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της οικονο-
µίας της χώρας. Αντικείµενο του παρόντος είναι επίσης η
εισαγωγή νέου µοντέλου διακυβέρνησης, που διασφαλί-
ζει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, η θέσπιση σύγχρονου
και ευέλικτου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου, η προαγωγή της διεπιστηµονικότητας στην εκ-
παίδευση και την έρευνα, η κινητικότητα των φοιτητών, η
ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη κοινών προ-
γραµµάτων σπουδών µε ιδρύµατα της αλλοδαπής, η θέ-
σπιση νέου αξιοκρατικού τρόπου εκλογής και εξέλιξης
των µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και
των λοιπών κατηγοριών διδακτικού προσωπικού των
Α.Ε.Ι., η παροχή εργαλείων για την προσέλκυση νέων ε-
πιστηµόνων από το εξωτερικό, η ενίσχυση του ρόλου των
Α.Ε.Ι. στη δια βίου µάθηση και η αναβάθµιση του ρόλου
των Κέντρων Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, η α-
πλούστευση του πλαισίου διεξαγωγής έρευνας εντός
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των Α.Ε.Ι. και των λοιπών ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του              ν.
4310/2014 (Α΄ 258) και η παροχή νέων αναπτυξιακών ερ-
γαλείων για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας
και της καινοτοµίας και την προώθηση της διασύνδεσης
των Α.Ε.Ι. µε την κοινωνία, την οικονοµία, τους λοιπούς
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τον παραγω-
γικό ιστό της χώρας, καθώς και η εφαρµογή συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου και η υλοποίηση αναπτυξιακών ερ-
γαλείων και σχεδίων στρατηγικού σχεδιασµού, ψηφια-
κού µετασχηµατισµού, ισότιµης πρόσβασης των ατόµων
µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προ-
άγουν το έργο που παράγεται εντός των Α.Ε.Ι.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 3
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Αποστολή

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα και
σε αυτά περιλαµβάνονται τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτε-
χνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και η Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

2. Η εποπτεία του Κράτους στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του Συντάγµατος και τον παρόντα. Η Ανεξάρ-
τητη Αρχή µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκ-
παίδευσης» του άρθρου 2 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) είναι
αρµόδια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Α.Ε.Ι.,
των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους και των προ-
γραµµάτων σπουδών τους. 

3. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαί-

δευση, δίχως διακρίσεις και αποκλεισµούς, να παράγουν
και να µεταδίδουν τη γνώση µέσω της διδασκαλίας και
της έρευνας, να προετοιµάζουν τους φοιτητές για την ε-
φαρµογή της στο επαγγελµατικό και κοινωνικό πεδίο και
να καλλιεργούν και να προάγουν τις επιστήµες, τις τέ-
χνες, τα γράµµατα και τον πολιτισµό, 
β) να οργανώνουν και να παρέχουν προγράµµατα

σπουδών τυπικής εκπαίδευσης πρώτου, δεύτερου και
τρίτου κύκλου, προγράµµατα σπουδών σύντοµης διάρ-
κειας και δια βίου µάθησης, 
γ) να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας

µε έµφαση στη διεπιστηµονικότητα και την καινοτόµο έ-
ρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς
αναγνωρισµένα κριτήρια, περιλαµβανοµένης και της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας,
δ) να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες

των φοιτητών µε κριτική σκέψη, να µεριµνούν για την ε-
παγγελµατική ένταξη των αποφοίτων παρέχοντάς τους
τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστηµονι-
κή και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, να διαµορφώ-
νουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ε-
ρευνητών και την προσέλκυση νέων επιστηµόνων, κα-
θώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας,
της αγοράς εργασίας και των επαγγελµατικών πεδίων,
ε) να διεξάγουν καινοτόµο έρευνα και να προωθούν τη

διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία, καθώς και την

καινοτοµία και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της
έρευνας, µε προσήλωση στις αρχές της επιστηµονικής
και ηθικής δεοντολογίας, της βιώσιµης και αειφόρου α-
νάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και µη διάκρισης, του
Καθολικού Σχεδιασµού και του ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού και να συµβάλλουν στις εθνικές αναπτυξιακές προ-
τεραιότητες σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Έρευ-
νας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας και την Ε-
θνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
στ) να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. της η-

µεδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της η-
µεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και µε δηµόσιους, ευρω-
παϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και παραγωγικούς φο-
ρείς, 
ζ) να αναπτύσσουν συνεργασίες και συµµαχίες µε α-

νώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, δηµιουρ-
γώντας κοινά προγράµµατα σπουδών, ενισχύοντας την
κινητικότητα των φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού
προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθώς και των ερευνητών, συµ-
βάλλοντας στην οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Α-
νώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, 
η) να συµβάλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολι-

τών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων
των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστη-
µονική, επαγγελµατική και πολιτισµική επάρκεια και υ-
πευθυνότητα, µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα
και στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δη-
µοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και
της ισότητας και 
θ) να αναπτύσσουν κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητι-

κές υποδοµές στην ηµεδαπή και αλλοδαπή για την προα-
γωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας
και του πολιτισµού. 

4. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της εκπαιδευτικής
τους αποστολής, τα Α.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στα
επαγγελµατικά πεδία. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να ιδρύουν α-
καδηµαϊκές µονάδες εφαρµοσµένων επιστηµών και τε-
χνολογίας, να οργανώνουν και να λειτουργούν προ-
γράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών
που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση στις εφαρµογές
των επιστηµών, την τεχνολογία και τις τέχνες, σύµφωνα
µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την κάλυψη α-
παιτήσεων συγκεκριµένων επαγγελµάτων ή οµάδων ε-
παγγελµάτων. Τα εν λόγω προγράµµατα σπουδών συν-
δυάζουν την καλλιέργεια υψηλού επιπέδου επιστηµονι-
κών γνώσεων και την υψηλής ποιότητας εργαστηριακή
και πρακτική εφαρµογή. 

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι.
οργανώνονται και λειτουργούν µε κανόνες και πρακτι-
κές 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 και των υπηρεσιών

τους, 
δ) της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας στη

διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδο-
µών τους,
ε) της διαφάνειας και λογοδοσίας του συνόλου των

δραστηριοτήτων τους,
στ) της αµεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους

και τη λήψη αποφάσεων, 
ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προ-

σωπικού τους και
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η) της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των φύλων, της µη
διάκρισης, του καθολικού σχεδιασµού σε κάθε τοµέα της
αρµοδιότητας ή δραστηριοποίησής τους προκειµένου να
διασφαλίζουν για το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προ-
σωπικό και τους φοιτητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες την προσβασιµότητα των υποδοµών,
των υπηρεσιών, φυσικών και ψηφιακών, του εξοπλισµού
και του εκπαιδευτικού υλικού. 

6. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής τους,
τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται ετησίως από κράτος σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του ν. 4653/2020 (Α΄12). Οι πόροι των
Α.Ε.Ι., εκτός από την κρατική επιχορήγηση του προηγού-
µενου εδαφίου, προέρχονται από: α) το Πρόγραµµα Δη-
µοσίων Επενδύσεων, β) προσόδους από την αξιοποίηση
ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι., γ) δωρεές,
κληρονοµιές και κληροδοσίες, δ) τα έσοδα που αποδίδει
ετησίως ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. προς το Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 237 και ε) έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Άρθρο 4
Ακαδηµαϊκές ελευθερίες

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) κατο-
χυρώνεται και προστατεύεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία
στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσµι-
κή εγγύηση της αδέσµευτης και απαραβίαστης επιστη-
µονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκ-
φραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε ό-
λους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προ-
σπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει. 

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δηµόσιες αρχές α-
σκούν όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους, συµπερι-
λαµβανοµένης της επέµβασης λόγω τέλεσης αξιόποι-
νων πράξεων.  

Άρθρο 5
Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, 

µετονοµασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
νται να συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζο-
νται, µεταβάλλουν την έδρα τους, απορροφώνται από
άλλο Α.Ε.Ι. ή να καταργούνται µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών,
σύµφωνα µε τη διαδικασία των παρ. 2 και 3. 

2. Προϋπόθεση για την έκδοση του προεδρικού δια-
τάγµατος της παρ. 1 είναι να υφίσταται αιτιολογηµένη α-
νάγκη, η οποία δύναται να συνίσταται σε έναν ή περισ-
σότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων αναγκών για την

ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και των α-
ναγκών εξέλιξης της επιστήµης και της έρευνας, της κοι-
νωνίας και της οικονοµίας σύµφωνα µε την Εθνική Στρα-
τηγική στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την Εθνική Στρατηγι-
κή Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας,
τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και την Εθνική
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,
β) στην ανάγκη για καλλιέργεια νέων επιστηµονικών,

καλλιτεχνικών και τεχνολογικών πεδίων, καθώς και την
ενίσχυση πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα, που δεν

καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις επιµέρους α-
καδηµαϊκές µονάδες τους, για την οικονοµική και κοινω-
νική ανάπτυξη της χώρας, 
γ) στην καλύτερη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης

µε την αγορά εργασίας και την οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη της χώρας ή συγκεκριµένων περιφερειών, 
δ) στη µη πιστοποίηση των Α.Ε.Ι. ή σηµαντικού αριθ-

µού των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους και των
προγραµµάτων σπουδών τους από την Εθνική Αρχή Α-
νώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), 
ε) στον δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο αριθµό

φοιτητών ή αποφοίτων του Α.Ε.Ι. σε σύγκριση µε τον α-
ριθµό των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), καθώς και την ιδιαίτερα χαµηλή προτίµηση για
εισαγωγή στα προγράµµατα σπουδών τυπικής εκπαίδευ-
σης που παρέχει.

3. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 1 απαιτείται η διατύπωση γνώµης της Συγκλήτου
του Α.Ε.Ι. και του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Η γνώµη υποβάλλεται εντός τριάντα (30) η-
µερών από την παραλαβή του ερωτήµατος του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για εξαιρετικούς λό-
γους, όπως ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερω-
τηµάτων από τα αρµόδια γνωµοδοτικά όργανα, η ως άνω
προθεσµία δύναται να παραταθεί µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για µία (1) µόνο
φορά και για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υ-
περβεί τις τριάντα (30) ακόµη ηµέρες. Αν η προθεσµία
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών για την έκδοση του προεδρι-
κού διατάγµατος της παρ. 1 υποβάλλεται χωρίς την πα-
ροχή γνώµης. 

4. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 ρυθµίζονται
τα ειδικότερα θέµατα που ανακύπτουν από τη µεταβολή,
όπως η ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραµµέ-
νων φοιτητών στα προγράµµατα σπουδών του Α.Ε.Ι., η
κατανοµή διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπι-
κού σε άλλο Α.Ε.Ι. ή φορέα του δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ο χρόνος έναρξης ισχύος
της µεταβολής, η διάθεση της ακίνητης και κινητής περι-
ουσίας, καθώς και του πάσης φύσεως εξοπλισµού του
Α.Ε.Ι., η προθεσµία τροποποίησης του ισχύοντος οργανι-
σµού, εφόσον απαιτείται, καθώς και λοιπά ζητήµατα
σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του Α.Ε.Ι. και
των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων του. Το Α.Ε.Ι. που
συγχωνεύεται µε άλλο Α.Ε.Ι. ή απορροφά άλλο Α.Ε.Ι., υ-
πεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα ενοχικά και εµπράγ-
µατα δικαιώµατα και τις λοιπές υποχρεώσεις του υπό
συγχώνευση ή υπό απορρόφηση Α.Ε.Ι., ως οιονεί καθολι-
κός διάδοχος αυτού, κατά τον χρόνο που ορίζεται στο
προεδρικό διάταγµα και χωρίς άλλη διατύπωση. Για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η τήρηση των
διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα και δεν απαι-
τείται η καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος
υπέρ του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νοµικών προσώπων. Εκκρεµείς
δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Α.Ε.Ι. χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κα-
θεµία από αυτές. Οι αρµοδιότητες των µονοµελών και
συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. που συγχωνεύονται, πε-
ριέρχονται στα αντίστοιχα όργανα του Α.Ε.Ι. που προκύ-
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πτει από τη συγχώνευση, τα οποία καθορίζονται µε το
προεδρικό διάταγµα της παρ. 1. 

5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών, µετά από εισήγηση της
ΕΘ.Α.Α.Ε., ιδρύεται Α.Ε.Ι. εντός της ελληνικής επικρά-
τειας, αν υφίστανται ένας ή περισσότεροι λόγοι των περ.
α), β) και γ) της παρ. 2 ή άλλος ειδικός λόγος που αιτιο-
λογεί την ανάγκη ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι.. Με το προεδρικό
διάταγµα του πρώτου εδαφίου καθορίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την προσωρινή διοίκηση του Α.Ε.Ι. που ιδρύε-
ται, την ακαδηµαϊκή του διάρθρωση, τον συνολικό αριθ-
µό οργανικών θέσεων µελών Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που συστήνονται για τις ανά-
γκες του Α.Ε.Ι. και των ακαδηµαϊκών του µονάδων, τον
χρόνο έναρξης της λειτουργίας του, τον αριθµό θέσεων
διοικητικού προσωπικού,την προθεσµία έκδοσης του ορ-
γανισµού και του εσωτερικού κανονισµού του Α.Ε.Ι., κα-
θώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και
λειτουργία του. 

6. Τα Α.Ε.Ι. που ιδρύονται σύµφωνα µε την παρ. 5 είναι
µη αυτοδύναµα και διοικούνται από προσωρινή διοίκηση,
τα µέλη της οποίας καθορίζονται µε το προεδρικό διά-
ταγµα της παρ. 5. Αν δύο (2) τουλάχιστον ακαδηµαϊκές
µονάδες επιπέδου Σχολής γίνουν αυτοδύναµες, το Α.Ε.Ι.
γίνεται αυτοδικαίως αυτοδύναµο και εκδίδεται διαπιστω-
τική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, οι έννοµες συνέπειες της οποίας ανατρέχουν στον
χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναµίας. Ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της διαπιστω-
τικής απόφασης, µε ευθύνη του Προέδρου της προσωρι-
νής διοίκησης, εκκινεί η διαδικασία για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 6
Ίδρυση παραρτηµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), παρέχεται η άδεια για
την ίδρυση παραρτήµατος του Α.Ε.Ι. µε σκοπό την εγκα-
τάσταση ερευνητικού πανεπιστηµιακού ινστιτούτου του
άρθρου 267 ή πανεπιστηµιακού µουσείου του άρθρου 60,
σε άλλη πόλη της ηµεδαπής από την πόλη, όπου βρίσκε-
ται η έδρα του Α.Ε.Ι. ή τις πόλεις στις οποίες είναι εγκα-
τεστηµένες οι επιµέρους ακαδηµαϊκές του µονάδες, ε-
φόσον µε την ίδρυση του παραρτήµατος προάγονται η ε-
πιστήµη, η έρευνα, ο πολιτισµός και η τέχνη. Η ίδρυση ε-
ρευνητικού πανεπιστηµιακού ινστιτούτου ή πανεπιστη-
µιακού µουσείου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος µετά από τη χορήγηση της άδειας
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών µετά από εισήγηση της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι., ιδρύεται παράρτηµα του Α.Ε.Ι. στην
αλλοδαπή, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο της χώ-
ρας όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το παράρτηµα. Η
εισήγηση της Συγκλήτου για την ίδρυση παραρτήµατος
στην αλλοδαπή περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α)
το είδος της υπό ίδρυση ακαδηµαϊκής µονάδας στην αλ-

λοδαπή, Σχολής ή Τµήµατος, και την ακαδηµαϊκή της
διάρθρωση, β) το αντικείµενο και τον σκοπό ίδρυσής της,
ο οποίος συνάδει µε την αποστολή του Α.Ε.Ι., γ) τη δυ-
νατότητα οργάνωσης προγραµµάτων σπουδών και του
επιπέδου τους, δ) την προσωρινή διοίκηση της ακαδη-
µαϊκής µονάδας, ε) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της,
στ) τη δυνατότητα ίδρυσης και εγκατάστασης επιµέρους
ακαδηµαϊκών µονάδων των άρθρων 46 έως 62 εντός αυ-
τής και ζ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και
λειτουργία της. Η εισήγηση συνοδεύεται απαραιτήτως
από οικονοµοτεχνική µελέτη και µελέτη βιωσιµότητας
της υπό ίδρυση ακαδηµαϊκής µονάδας, στην οποία ανα-
λύονται οι κάθε είδους πόροι που απαιτούνται για την ί-
δρυση, οργάνωση και λειτουργία της µονάδας σε ανθρώ-
πινο δυναµικό, υποδοµές και εξοπλισµό. Το κόστος ίδρυ-
σης και λειτουργίας του παραρτήµατος στην αλλοδαπή
καλύπτεται αποκλειστικά από ιδιωτικούς, διεθνείς ή ίδι-
ους πόρους του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευ-
νας του Α.Ε.Ι. ή πόρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. και δεν δύναται να
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι.. Κατά την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του πρώτου εδαφί-
ου λαµβάνεται υπόψη η νοµοθεσία για την ανώτατη εκ-
παίδευση του κράτους, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί
η ακαδηµαϊκή µονάδα. Προϋπόθεση για την ίδρυση πα-
ραρτήµατος στην αλλοδαπή είναι η τήρηση των αρχών
της παρ. 5 του άρθρου 3 και των ακαδηµαϊκών ελευθε-
ριών του άρθρου 4. 

3. Η οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραµµάτων
σπουδών σε συνεργασία µε ιδρύµατα της αλλοδαπής, µε
επισπεύδον το ίδρυµα της αλλοδαπής, δεν προϋποθέτει
την οργάνωση και ίδρυση παραρτήµατος του Α.Ε.Ι. στην
αλλοδαπή, εκτός και αν αυτό προβλέπεται στο πρωτό-
κολλο συνεργασίας µεταξύ των Α.Ε.Ι. ή στη νοµοθεσία
του κράτους όπου εδρεύει το Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οπό-
τε και εφαρµόζεται η παρ. 2. 

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ΄ αναλο-
γική εφαρµογή της παρ. 2 δύναται να ιδρύεται παράρτη-
µα του Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή µε σκοπό την εγκατάσταση
ερευνητικού πανεπιστηµιακού ινστιτούτου του Α.Ε.Ι. για
την ανάπτυξη της επιστήµης και της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 7
Όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν τα ακόλου-
θα όργανα, καθένα εκ των οποίων ασκεί τις αρµοδιότη-
τες που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο: 
α) το Συµβούλιο Διοίκησης, 
β) τη Σύγκλητο, 
γ) τον Πρύτανη, 
δ) τους Αντιπρυτάνεις, 
ε) τον Εκτελεστικό Διευθυντή. 

Άρθρο 8
Συµβούλιο Διοίκησης

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έ-
ντεκα (11) µέλη, εκ των οποίων έξι (6) µέλη είναι εσωτε-
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ρικά και εκλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 9, και πέντε
(5) µέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύµφωνα µε
το άρθρο 10. Η θητεία των µελών του Σ.Δ. είναι τετραε-
τής. 

2. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση ε-
σωτερικού µέλους έχουν όλα τα µέλη Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), της βαθµίδας του Καθηγητή, που
τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ΄ ελάχι-
στον για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους κατά την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Ειδικά, για τα Α.Ε.Ι. στα οποία κατά τον χρόνο προκήρυ-
ξης των εκλογών υπηρετεί αριθµός µελών Δ.Ε.Π. στη
βαθµίδα του Καθηγητή ίσος ή µικρότερος από σαράντα
(40), δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του
εσωτερικού µέλους έχουν όλα τα µέλη Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), της βαθµίδας του Καθηγητή ή Α-
ναπληρωτή Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλή-
ρους απασχόλησης κατ΄ ελάχιστον για χρονικό διάστη-
µα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υ-
ποβολής των υποψηφιοτήτων. 

3. Η ιδιότητα εσωτερικού µέλους του Σ.Δ. είναι ασυµ-
βίβαστη µε την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσµήτο-
ρα, του Προέδρου Τµήµατος και του Διευθυντή Τοµέα.
Τα µέλη του Σ.Δ. δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη
θέση Διευθυντή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών ή Ξενόγλωσσου Προγράµµατος Σπουδών ή Πανεπι-
στηµιακού Εργαστηρίου ή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή
Πανεπιστηµιακού Μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εσωτερι-
κού µέλους: 
α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλή-

ρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση,
β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωµα του Πρύτανη  για

τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι., 
γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά µία (1) φορά µέ-

λος του Σ.Δ. και µία (1) φορά στο αξίωµα Πρύτανη, 
δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον

τρεις (3) θητείες στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Α-
ντιπρύτανη.

4. Ως εξωτερικά µέλη δύνανται να επιλέγονται Καθη-
γητές Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα
µε ευρεία αναγνώριση ή συµβολή στον πολιτισµό, τις τέ-
χνες, τα γράµµατα ή τις επιστήµες, την οικονοµία ή την
κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών ή
κοινωνικών εταίρων. Ένα (1) εκ των εξωτερικών µελών
δύναται να προέρχεται από Οµότιµους Καθηγητές ή α-
φυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αυξηµένα τυπικά προ-
σόντα και τουλάχιστον πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλ-
λοδαπής. Αποκλείονται για τη θέση εξωτερικού µέλους: 
α) µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, 
β) Οµότιµοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη

Δ.Ε.Π. του ίδιου Α.Ε.Ι., 
γ) ερευνητές κάθε βαθµίδας και ειδικοί λειτουργικοί ε-

πιστήµονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), µόνιµοι ερευνητές λοιπών ερευ-
νητικών οργανισµών της ηµεδαπής, µέλη Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προ-
σωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, 

δ) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη
Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου
171, εφόσον δεν έχουν παράλληλα την ιδιότητα Καθη-
γητή Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής, ή εντεταλµένου δι-
δάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συµβάσει του
άρθρου 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης,
ε) οποιοσδήποτε είχε οικονοµική συναλλαγή µε το

Α.Ε.Ι., τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του
Α.Ε.Ι. ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Α.Ε.Ι. µε σκοπό το κέρδος κατά τους τε-
λευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν από την έκδοση της
πρόσκλησης, µε εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προ-
γράµµατα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..

5. Τα εσωτερικά και εξωτερικά µέλη του Σ.Δ. έχουν δυ-
νατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο
Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 9
Διαδικασία εκλογής εσωτερικών µελών 

του Συµβουλίου Διοίκησης 

1. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή των εσωτερι-
κών µελών απαρτίζεται από το σύνολο των µελών Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). Η εκλογή των εσωτε-
ρικών µελών του Συµβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) πραγµα-
τοποιείται  µε καθολική, άµεση και µυστική ψηφοφορία
που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µε τη χρήση
του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµα-
σία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας
του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δί-
κτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ψηφοφορία διεξάγεται µε ενιαίο ψη-
φοδέλτιο που περιλαµβάνει όλα τα ονόµατα των υποψη-
φίων για τη θέση εσωτερικού µέλους, που πληρούν τις
προϋποθέσεις εκλογιµότητας. Η ψηφοφορία πραγµατο-
ποιείται ηλεκτρονικά µε τη χρήση του συστήµατος ταξι-
νοµικής ψήφου και κάθε εκλογέας δηλώνει τη σειρά
προτίµησης των υποψηφίων µε διαδοχικούς ακέραιους
αριθµούς.

2. Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνω-
σης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρµόδιος για την
έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών
µελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την ηµερο-
µηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων µελών του
Συµβουλίου Διοίκησης. Η προθεσµία υποβολής των υπο-
ψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι µικρότερη των τριάντα
(30) ηµερών. Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος
για τη θέση εσωτερικού µέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της
οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαµβάνει ο
πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι..
Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτε-
ρικών µελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προ-
θεσµίας της παρούσας, η αρµοδιότητα έκδοσης της προ-
κήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. 

3. Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1)
εσωτερικά µέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συµβούλιο Δι-
οίκησης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2)
µελών στο Σ.Δ. από την ίδια Σχολή του Α.Ε.Ι., αν το
Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε µικρότερο α-
ριθµό από έξι (6) ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έξι
(6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι.. Ειδικά, στην Ανώτα-
τη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν ισχύουν οι περιο-
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ρισµοί των δύο προηγούµενων εδαφίων, πλην όµως α-
παιτείται η εκπροσώπηση κάθε Τµήµατος της Α.Σ.Κ.Τ.
στο Σ.Δ. µε τουλάχιστον δύο (2) µέλη. 

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδε-
ται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων,
συγκροτείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) α-
ποτελούµενη από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., µε ι-
σάριθµα αναπληρωµατικά, της βαθµίδας του Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή, η οποία έχει την ευθύνη διεξα-
γωγής της εκλογικής διαδικασίας. Καθήκοντα Προέδρου
εκτελεί το αρχαιότερο  µέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθ-
µίδα του Καθηγητή. Κατά την τελευταία ηµέρα υποβολής
των υποψηφιοτήτων και τρεις (3) ώρες πριν από τη λήξη
της προθεσµίας, η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει µε σκοπό τον έ-
λεγχο των  υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί, την ε-
ξέταση των προϋποθέσεων εκλογιµότητας των υποψη-
φίων και την ανακήρυξη των υποψηφίων κατά τη λήξη
της προθεσµίας. Αν η Κ.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της δια-
πιστώσει ότι ο αριθµός των υποψηφίων δεν επαρκεί για
την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών µελών του
Σ.Δ., εισηγείται προς τον Πρύτανη την παράταση της
προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για επτά (7) ηµέ-
ρες και µε πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται πριν τη λή-
ξη της προθεσµίας, παρατείνεται υποχρεωτικά για άλλες
επτά (7) ηµέρες η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων. 

5. Αν κατά την εκλογική διαδικασία δεν πληρωθεί το
σύνολο των θέσεων των εσωτερικών µελών, για την
πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων αναδεικνύονται ως µέ-
λη του Σ.Δ. οι πρώτοι σε αριθµό ψήφων υποψήφιοι, ακό-
µη και αν δεν έλαβαν τον απαιτούµενο αριθµό σταθµι-
σµένων ψήφων, σύµφωνα µε την παρ. 3, κατά σειρά µε-
γέθους της Σχολής που δεν εκπροσωπείται ήδη στο Σ.Δ..
Για το κριτήριο του µεγέθους της Σχολής λαµβάνεται υ-
πόψη ο αριθµός των υπηρετούντων µελών Δ.Ε.Π. κατά
τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας. 

6. Αν η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η διαδικα-
σία εκλογής επαναλαµβάνεται µετά από επτά (7) ηµέ-
ρες. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας ή έλλειψης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων που καλύπτουν
τον αριθµό των θέσεων του Σ.Δ. ως εσωτερικά µέλη διο-
ρίζονται τα αρχαιότερα µέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. στη βαθµί-
δα του Καθηγητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχω-
ρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας για
την οποία προκηρύσσεται η θέση. Αν υφίστανται περισ-
σότερα µέλη Δ.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή µε την ί-
δια αρχαιότητα από τον απαιτούµενο αριθµό για τη συ-
µπλήρωση των θέσεων, διενεργείται ηλεκτρονική κλή-
ρωση µεταξύ αυτών έως τη συµπλήρωση των απαιτούµε-
νων θέσεων. 

Άρθρο 10
Διαδικασία εκλογής εξωτερικών µελών 

του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Τα εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.)
αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δηµόσιας πρόσκλη-
σης, που εκδίδεται µε ευθύνη του υπηρετούντος Πρύτα-
νη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). Η
πρόσκληση εκδίδεται κατ΄ ελάχιστον έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της θητείας των αποχωρού-
ντων µελών του Συµβουλίου Διοίκησης παράλληλα µε
την έκδοση της πρόσκλησης για την εκλογική διαδικασία
των εσωτερικών µελών του Σ.Δ.. Η προθεσµία υποβολής

των υποψηφιοτήτων είναι κατ΄ ελάχιστον  τριάντα (30)
ηµέρες και δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη
θέση του εξωτερικού µέλους έχουν φυσικά πρόσωπα,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8. Η προθεσµία υπο-
βολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παρατείνεται ά-
παξ µε πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για χρονικό διά-
στηµα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες ακόµη,
αν έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δεν έχει
υποβληθεί επαρκής αριθµός υποψηφιοτήτων. Η προθε-
σµία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση των εξωτε-
ρικών µελών ολοκληρώνεται το αργότερο έως την ηµε-
ροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την
ανάδειξη των εσωτερικών µελών. Ο Πρύτανης λαµβάνει
κάθε αναγκαίο µέτρο για την εξασφάλιση της µέγιστης
δυνατής δηµοσιότητας της πρόσκλησης. Αν δεν εκδοθεί
η προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών µελών από
τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσµίας της πα-
ρούσας, η αρµοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης πε-
ριέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβο-
λής υποψηφιοτήτων, οι υποψηφιότητες που υποβλήθη-
καν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της παρ. 1 διαβιβάζο-
νται, µε επιµέλεια της αρµόδιας διοικητικής υπηρεσίας
του Α.Ε.Ι., στα µέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτε-
ρικά µέλη του Σ.Δ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Ιδρύµατος. 

3. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ολοκλήρωση
της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης
του Α.Ε.Ι. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα µέλη Δ.Ε.Π. που α-
ναδείχτηκαν ως εσωτερικά µέλη του Σ.Δ., προκειµένου
να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβλη-
θεί και να αναδείξουν τα εξωτερικά µέλη. Την ευθύνη για
τον συντονισµό των εργασιών κατά τη συνεδρίαση έχει
το πρώτο σε σειρά προτίµησης αναδειχθέν εσωτερικό
µέλος στο Σ.Δ.. Ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δεν
συµµετέχει στη συνεδρίαση των εσωτερικών µελών, ε-
κτός αν ο ίδιος έχει εκλεγεί ως εσωτερικό µέλος, οπότε
και συµµετέχει µε την ιδιότητα αυτή. 

4. Τα εσωτερικά µέλη επιλέγουν µε µυστική ψηφοφο-
ρία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσω-
πα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση
των θέσεων των εξωτερικών µελών. Αν δεν επιτευχθεί η
απαιτούµενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των
εξωτερικών µελών, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την ε-
πόµενη εργάσιµη ηµέρα για τον αριθµό των θέσεων για
τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούµενη πλειο-
ψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των εσωτερικών µελών. 

5. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδει-
ξης των εξωτερικών µελών εκδίδεται διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., µε την οποία συγκροτείται το
Συµβούλιο Διοίκησης.  

Άρθρο 11
Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη

1. Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) αναδεικνύεται ένας (1) εκ των εσωτερικών µε-
λών του Συµβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) σύµφωνα µε τη
διαδικασία του παρόντος. 

2. Εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών µελών
του Σ.Δ., ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά
µέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα
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για το αξίωµα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψη-
φιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Αν ο υ-
πηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό µέλος
του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγµατοποιείται µε ευθύνη του
επόµενου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη, που δεν
έχει σχετικό κώλυµα. Η προθεσµία υποβολής υποψηφιο-
τήτων είναι κατ΄ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες. 

3. Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόµενου εσωτερικού
µέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από: 
α) τεκµηριωµένη πρόταση του υποψηφίου µε το προ-

τεινόµενο σχέδιο ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνι-
κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την ιδι-
αίτερη φυσιογνωµία και την αποστολή του Α.Ε.Ι. κατά
την προκηρυσσόµενη θητεία, το οποίο περιλαµβάνει
τους τοµείς: αα) ακαδηµαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αβ) δια βί-
ου µάθησης και εκπαίδευσης, αγ) εξωστρέφειας και διε-
θνοποίησης του Α.Ε.Ι., αδ) σύνδεσης µε την κοινωνία και
την οικονοµία και ενίσχυσης της καινοτοµίας και αε) α-
ναβάθµισης της ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλο-
ντος του Α.Ε.Ι. και
β) κατάλογο των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., που
προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίω-
µα του Αντιπρύτανη, καθώς και τους τοµείς ευθύνης που
προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι δύνανται να α-
φορούν σε θέµατα ακαδηµαϊκά, φοιτητικής µέριµνας, έ-
ρευνας και καινοτοµίας, δια βίου µάθησης, οικονοµικών,
ανάπτυξης, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσε-
ων και εξωστρέφειας. Ο αριθµός των υποψήφιων Αντι-
πρυτάνεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4). 

4. Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το
αξίωµα του Αντιπρύτανη: 
α) µέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία

λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη
διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,
β) µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωµα του

Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2)  θητείες στο ίδιο ή άλ-
λο Α.Ε.Ι.,
γ) µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά µέ-

λη του Σ.Δ. για τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις θητείες στο
ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι., 
δ) µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει τουλάχιστον µία

(1) θητεία ως εσωτερικά µέλη του Σ.Δ. και τουλάχιστον
µία (1) θητεία στο αξίωµα του Πρύτανη, 
ε) µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει αθροιστικά του-

λάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώµατα του Πρύτανη
και του Αντιπρύτανη. 

5. Ο υπηρετών Πρύτανης ή ο πρώτος σε σειρά ανα-
πλήρωσης µη κωλυόµενος Αντιπρύτανης, αν ο υπηρετών
Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό µέλος του Σ.Δ.,
προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των
προτάσεών τους στα υπόλοιπα µέλη του Σ.Δ. και στη Σύ-
γκλητο του Α.Ε.Ι., µεριµνά για τη δηµοσίευση των προ-
τάσεών τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την
ακαδηµαϊκή κοινότητα, στην οποία δύνανται να συµµε-
τέχουν και οι υποψήφιοι για το αξίωµα του Αντιπρύτανη.
Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων
και των προτάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ηµέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων. 

6. Τα µέλη του Σ.Δ. αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδη-

µαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προ-
τάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα
αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων,
που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά από την ολοκλή-
ρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, µε απόφα-
ση του Σ.Δ., που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και
πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εκλέγεται ο Πρύτα-
νης µεταξύ των υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαι-
τούµενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψη-
φία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτού-
µενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την ε-
πόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών. Αν κανείς υποψή-
φιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία ε-
παναλαµβάνεται µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους
υποψηφίους. Αν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υ-
ποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, και εφόσον
το αποτέλεσµα παραµένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση
µεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. 

7. Αν υπάρχει µόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτε-
ρικών µελών για το αξίωµα του Πρύτανη, για την εκλογή
του απαιτείται κατ΄ ελάχιστον πλειοψηφία οκτώ ενδεκά-
των (8/11). Αν δεν συµπληρωθεί η απαιτούµενη πλειοψη-
φία του πρώτου εδαφίου από τα µέλη του Σ.Δ., ο υποψή-
φιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαµβάνεται η
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωµα του
Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή του Πρύτανη
στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συγκέντρωση της α-
πόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των µελών του Σ.Δ.. 

8. Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυµβίβαστη µε κάθε
επαγγελµατική ενασχόληση εκτός του Α.Ε.Ι.. Η ύπαρξη
ασυµβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητεί-
ας του Πρύτανη και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, ο
Πρύτανης παύεται από το Σ.Δ.. Ο Πρύτανης µπορεί να
κατέχει παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράµµατος
Σπουδών, Πανεπιστηµιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστη-
µιακής Κλινικής, Πανεπιστηµιακού Μουσείου και Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου. 

Άρθρο 12
Αντιπρυτάνεις 

1. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη µε αυτήν
του Πρύτανη. Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυµβί-
βαστη µε την ιδιότητα του εσωτερικού µέλους Συµβουλί-
ου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., του Κοσµήτορα, του Προέδρου
Τµήµατος και του Διευθυντή Τοµέα, καθώς και µε κάθε ε-
παγγελµατική ενασχόληση εκτός του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). Η ύπαρξη ασυµβίβαστου ε-
λέγχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύ-
τανη. Οι Αντιπρυτάνεις δύνανται να κατέχουν παράλλη-
λα τη θέση Διευθυντή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράµµατος Σπουδών, Πανε-
πιστηµιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστηµιακής Κλινικής,
Πανεπιστηµιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτού-
του. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) ορί-
ζονται οι Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν από το υποψή-
φιο µέλος που εξελέγη ως Πρύτανης του Α.Ε.Ι.. Αν ένας
Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε
λόγο, µε απόφαση του Σ.Δ., κατόπιν πρότασης του Πρύ-
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τανη, που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία οκτώ εν-
δέκατων (8/11), ορίζεται νέος Αντιπρύτανης έως τη λήξη
της θητείας του Πρύτανη. 

3. Με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν σύµφωνης γνώµης
του Σ.Δ. καθορίζονται οι τοµείς ευθύνης των Αντιπρυτά-
νεων και οι αρµοδιότητες του άρθρου 15 που µεταβιβά-
ζονται προς κάθε Αντιπρύτανη ανάλογα µε τον τοµέα
ευθύνης που του ανατίθεται. 

4. Οι Αντιπρυτάνεις υποχρεούνται να παρέχουν προς
το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε
την άσκηση των αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί
και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ. χωρίς δι-
καίωµα ψήφου. 

5. Με απόφαση του Σ.Δ., η οποία λαµβάνεται µε αυξη-
µένη πλειοψηφία οκτώ ενδέκατων (8/11), δύναται να
παύεται από τα καθήκοντά του ένας Αντιπρύτανης για
σπουδαίο λόγο, όπως η ύπαρξη ασυµβίβαστου στο πρό-
σωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος, η µη ε-
φαρµογή της νοµοθεσίας ή του εσωτερικού κανονισµού
ή των αποφάσεων του Σ.Δ. ή του στρατηγικού σχεδίου
του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 13
Οργάνωση και λειτουργία του Συµβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος (Α.Ε.Ι.) προεδρεύει των εργασιών του Συµβουλίου
Διοίκησης (Σ.Δ.), καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, συ-
γκαλεί τις συνεδριάσεις του και µεριµνά για την υλοποί-
ηση των αποφάσεών του. 

2. Οποιοδήποτε µέλος του Σ.Δ. δύναται να ζητήσει α-
πό τον Πρύτανη την εισαγωγή θέµατος στην ηµερήσια
διάταξη, εφόσον το θέµα εµπίπτει στις αρµοδιότητες του
Σ.Δ., καθώς και να ζητήσει από τον Πρύτανη να συγκα-
λέσει εκτάκτως το Σ.Δ., εφόσον υφίσταται σπουδαίος
λόγος. 

3. Το Σ.Δ. λειτουργεί νοµίµως υπό την προϋπόθεση ότι
τα υπόλοιπα µέλη επαρκούν για την επίτευξη της απαι-
τούµενης απαρτίας, αν κάποιο από τα µέλη του Σ.Δ.: α)
εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, β) απω-
λέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας εκλέχθηκε ή επιλέ-
χθηκε, γ) εκπέσει, σύµφωνα µε την παρ. 4. 

4. Μέλος του Σ.Δ. εκπίπτει αυτοδικαίως αν α) απουσιά-
σει αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3) συνε-
χόµενες συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης, β) α-
ποκτήσει µία (1) από τις ιδιότητες της παρ. 3 του άρθρου
8, εφόσον είναι εσωτερικό µέλος, γ) αποκτήσει κάποιο
από τα κωλύµατα της παρ. 4 του άρθρου 8 ή υποβάλει υ-
ποψηφιότητα για την εκλογή σε θέση του Α.Ε.Ι., η κατο-
χή της οποίας αποτελεί κώλυµα, εφόσον είναι εξωτερικό
µέλος. Με απόφαση του Σ.Δ., το µέλος που εκπίπτει, α-
ντικαθίσταται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 6 του
παρόντος.

5. Μέλος του Σ.Δ. δύναται να παυθεί µε αυξηµένη
πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), αν διαπιστωθεί η τέ-
λεση πειθαρχικών παραπτωµάτων ή η µη εφαρµογή της
κείµενης νοµοθεσίας ή των αποφάσεων του Σ.Δ.. 

6. Η αντικατάσταση εσωτερικού µέλους πραγµατοποι-
είται µε τον επόµενο σε σειρά υποψήφιο σύµφωνα µε
την κατάταξή του στο πρακτικό εκλογής των εσωτερι-
κών µελών, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορι-
σµών της παρ. 3 του άρθρου 9. Αν δεν υπάρχει επόµενος
σε σειρά κατάταξης υποψήφιος, διενεργείται εκλογική

διαδικασία για την ανάδειξη των ελλειπόντων εσωτερι-
κών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

7. Η αντικατάσταση εξωτερικού µέλους πραγµατοποι-
είται από έναν (1) µεταξύ των υποψηφίων που εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον στην ανοιχτή πρόσκληση και δεν επιλέ-
χθηκαν µε απόφαση του Σ.Δ., η οποία λαµβάνεται µε αυ-
ξηµένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εφόσον κρί-
νεται ότι έχει τα απαιτούµενα προσόντα για την εν λόγω
θέση. Αν δεν υπάρχει υποψήφιος ή δεν επιτυγχάνεται η
πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου, εκδίδεται νέα πρό-
σκληση για την προσέλκυση νέων υποψηφίων. 

8. Το Σ.Δ. συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον µία (1) φορά ανά
τριάντα (30) ηµέρες, κατόπιν πρόσκλησης του Πρύτανη.
Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης λαµβάνουν κατ΄ α-
ποκοπήν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνε-
δριάσεις του.

Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) έχει τις αρµοδιότη-
τες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον
εσωτερικό κανονισµό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί α-
πό τον νόµο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το
Συµβούλιο Διοίκησης ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Πρύτανη και γνώ-

µη της Συγκλήτου, το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του
Α.Ε.Ι., το οποίο περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατη-
γική για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την ιδιαίτερη
φυσιογνωµία του και το πλαίσιο της αποστολής του
στους ακόλουθους τοµείς: ακαδηµαϊκή και ερευνητική
πολιτική, δια βίου µάθηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της
εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύµατος, ενί-
σχυση της σύνδεσης µε την κοινωνία και την οικονοµία,
ανάπτυξη της καινοτοµίας εντός του Α.Ε.Ι. και αναβάθµι-
ση της ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος του
Α.Ε.Ι.. 
β) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Πρύτανη, τις προ-

γραµµατικές συµφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020
(Α΄ 12) µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι
οποίες συνάπτονται µετά από πρόταση του Πρύτανη. 
γ) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Πρύτανη και του

Εκτελεστικού Διευθυντή, τον αρχικό συνοπτικό και ανα-
λυτικό ετήσιο προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋ-
πολογισµό, προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων και ί-
διων πόρων), τις αναµορφώσεις του, καθώς και τον απο-
λογισµό του Α.Ε.Ι. τους οποίους  υποβάλλει προς έγκρι-
ση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  Ειδικώς,
οι αναµορφώσεις του τακτικού προϋπολογισµού που α-
φορούν σε µεταφορά πόρων από οποιονδήποτε κωδικό
εξόδων, εφόσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το τριά-
ντα τοις εκατό (30%) του τακτικού προϋπολογισµού, κα-
θώς και οι αναµορφώσεις που αφορούν στον προϋπολο-
γισµό δηµοσίων επενδύσεων και την κατανοµή έκτακτης
επιχορήγησης στον τακτικό προϋπολογισµό, πραγµατο-
ποιούνται µε απόφαση του Σ.Δ. χωρίς να απαιτείται έ-
γκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
δ) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευ-

νών, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογι-
σµό του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., τον απολογισµό του, τις χρηµατοοι-
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κονοµικές καταστάσεις και τα αποτελέσµατα χρήσης
του. 
ε) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τον αρχικό προϋπολογισµό της
και τις αναµορφώσεις του, καθώς και τον απολογισµό
της, τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και τα αποτε-
λέσµατα χρήσης της.
στ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, την

πρόταση για την έκδοση ή τροποποίηση του Οργανισµού
του Α.Ε.Ι., την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
ζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Δι-

ευθυντή, την εκτέλεση δαπανών και λαµβάνει κάθε από-
φαση που απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους δια-
γωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβά-
σεων µε σκοπό την προµήθεια ειδών και την παροχή υ-
πηρεσιών ή την εκτέλεση έργων ή µελετών, εφόσον οι
δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό ή το Ε-
ΠΑ του Α.Ε.Ι. και υπερβαίνουν το όριο της αξίας δαπα-
νών που έχει ανατεθεί στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., σύµφω-
να µε την περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθώς και
την εκτέλεση έργων και µελετών για την αναβάθµιση
των υποδοµών και του εξοπλισµού των ακαδηµαϊκών µο-
νάδων και λοιπών ακαδηµαϊκών και ερευνητικών δοµών
του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχε-
δίου του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τους διαθέσιµους πόρους
του.
η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τε-

χνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, πα-
ρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά
τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητά του. 
θ) Εγκρίνει το περιεχόµενο των πάσης φύσεως συµβά-

σεων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεσµεύουν το
Α.Ε.Ι..
ι) Αποδέχεται, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού

Διευθυντή, κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήµα, ακί-
νητα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισµό ή την εκτέλεση έρ-
γων/µελετών, προς όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονοµιά ή
κληροδοσία, καθώς και χορηγία, εφόσον δεν αντίκειται
στην αποστολή του Α.Ε.Ι.. 
ια) Επιλέγει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Α.Ε.Ι., κα-

τόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., και τον παύει α-
πό τα καθήκοντά του. 
ιβ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευ-

νών, το ύψους του ποσοστού παρακράτησης επί τοις ε-
κατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων/προγραµ-
µάτων που παρακρατείται υπέρ του Ειδικού Λογαρια-
σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την κατανοµή
των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε το άρ-
θρο 237 και τη χρήση των αποθεµατικών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
σύµφωνα µε το άρθρο 242. 
ιγ) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.

του Α.Ε.Ι., ορίζει τα µέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατό-
πιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσµητεί-
ας κάθε Σχολής και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που
διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.
ιδ) Ορίζει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τον

Διευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τους παύει από

τα καθήκοντά τους, εποπτεύει τη λειτουργία της και ορί-
ζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο
έλεγχο.
ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συµµετοχή σε εταιρείες

τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους
του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησής τους. 
ιστ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραµµατισµό και απολογι-

σµό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς
και τον ετήσιο απολογισµό δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι..
ιζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, το σχέ-

διο ετήσιου και πολυετούς προγραµµατισµού προσλήψε-
ων διοικητικού προσωπικού σύµφωνα µε τις ανάγκες του
Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων. 
ιη) Συγκροτεί το Τεχνικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος. 
ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων ή

συµφωνιών µε άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα.
κ) Προσελκύει νέες χρηµατοδοτήσεις, δωρεές, οικο-

νοµικές ενισχύσεις και συνεργασίες µε φορείς του εξω-
τερικού. 
κα) Συγκροτεί τις Επιτροπές των άρθρων 218 έως 222

και εγκρίνει τα σχέδια των άρθρων 224 έως 228. 
κβ) Ορίζει τους Κοσµήτορες των Σχολών του Α.Ε.Ι.,

πλην των µονοτµηµατικών Σχολών, µεταξύ των τριών (3)
υποψηφίων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιο-
λόγησης που συγκροτείται από την Κοσµητεία, σύµφωνα
µε το άρθρο 24, και τους παύει για σπουδαίο λόγο. 
κγ) Ορίζει Πρόεδρο Τµήµατος και Διευθυντή Τοµέα αν

σε ένα Τµήµα ή Τοµέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για
το αντίστοιχο αξίωµα.
κδ) Ασκεί έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών εκλο-

γής και εξέλιξης των µελών Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύναται να αναπέµπει τα πρα-
κτικά εκλογής ή εξέλιξης εφόσον διαπιστώνονται πληµ-
µέλειες επί της διαδικασίας. 
κε) Παύει τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. µε αυξηµένη

πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο,
όπως την τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων, τη µη ε-
φαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, του Εσωτερικού Κα-
νονισµού, του Οργανισµού και των αποφάσεων του Συµ-
βουλίου Διοίκησης, καθώς και την αναιτιολόγητη µη υλο-
ποίηση του εγκεκριµένου στρατηγικού σχεδίου και των
προγραµµατικών συµφωνιών του Ιδρύµατος του άρθρου
15 του ν. 4653/2020. 
κστ) Εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστηµια-

κών Ινστιτούτων, ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία
τους και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν
τον ετήσιο έλεγχο.
κζ) Συνεργάζεται µε τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

του Α.Ε.Ι..
κη) Δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία, έγγρα-

φο ή στοιχείο που σχετίζεται µε τη λειτουργία του Α.Ε.Ι.
και κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την εκτέλε-
ση των αρµοδιοτήτων του. 
κθ) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγµένων του Πρύτανη

και των Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι., της Επιτροπής Ερευ-
νών και του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίη-
σης της Περιουσίας.
λ) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη διεκπεραίω-

ση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. 
λα) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία
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κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.).

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης η άσκηση
αρµοδιοτήτων των περ. ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ιθ΄ της παρ. 1
δύναται να µεταβιβάζεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον
αρµόδιο Αντιπρύτανη, εφόσον του έχει ανατεθεί ο αντί-
στοιχος τοµέας ευθύνης. 

3. Οποιοδήποτε µέλος του Σ.Δ. δύναται να υποβάλει
εγγράφως ενώπιον του Σ.Δ. πρόταση δυσπιστίας στο
πρόσωπο του Πρύτανη, αν υφίσταται σπουδαίος λόγος,
όπως η τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων, η µη εφαρ-
µογή της κείµενης νοµοθεσίας, του εσωτερικού κανονι-
σµού και των αποφάσεων του Σ.Δ. και η αναιτιολόγητη
µη υλοποίηση του εγκεκριµένου στρατηγικού σχεδίου
και των προγραµµατικών συµφωνιών του Ιδρύµατος του
άρθρου 15 του ν. 4653/2020. Με απόφαση του Σ.Δ., η ο-
ποία λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκά-
των (8/11), δύναται να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπι-
στίας. Κατά την ίδια συνεδρίαση, µε όµοια απόφαση που
λαµβάνεται µε την ίδια πλειοψηφία, αποφασίζεται αν ο
Πρύτανης παύεται και από εσωτερικό µέλος του Σ.Δ.,
καθώς και, στην περίπτωση αυτή, ποιο από τα εσωτερικά
µέλη αναλαµβάνει προσωρινά τα καθήκοντα Πρύτανη. Η
ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη, κατ’ εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου, είναι µεταβατική µέχρι την ανά-
δειξη νέου Πρύτανη, σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

Άρθρο 15
Αρµοδιότητες Πρύτανη

1. Ο Πρύτανης έχει τις αρµοδιότητες του παρόντος και
όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), εφόσον
αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόµο σε άλλα όργανα
του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες
αρµοδιότητες: 
α) Προΐσταται του Α.Ε.Ι, το εκπροσωπεί δικαστικώς και

εξωδίκως και έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του. 
β) Προΐσταται του Συµβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) και της

Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,
ορίζει εισηγητές των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,
προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέµατα για
τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο µέλος και µε-
ριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών τους.
γ) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νοµοθεσίας, του

Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των
αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.. 
δ) Έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των υ-

πηρεσιών του Α.Ε.Ι. και µεριµνά για τη συνεργασία των
οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών.
ε) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντιπρύ-

τανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον προϋπολογι-
σµό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισµό, προϋπολογισµό
δηµοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), καθώς και τις α-
ναµορφώσεις τους και τους υποβάλλει προς έγκριση στο
Σ.Δ..
στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντι-

πρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον τελικό οι-
κονοµικό απολογισµό του Α.Ε.Ι. και τον υποβάλλει προς
έγκριση στο Σ.Δ..
ζ) Εγκρίνει την εκτέλεση δαπανών και λαµβάνει κάθε

απόφαση που απαιτείται για τη σύναψη δηµόσιων συµ-

βάσεων µε σκοπό την προµήθεια ειδών, την παροχή υπη-
ρεσιών και την εκτέλεση έργων ή µελετών, καθαρής α-
ξίας, πλέον Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), µε α-
νώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη διαγωνιστική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφόσον οι δαπάνες
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό ή το ΕΠΑ του
Α.Ε.Ι.. 
η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τε-

χνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, πα-
ρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά
τους για διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες έχει
αρµοδιότητα ο Πρύτανης, σύµφωνα µε την περ. ζ). 
θ) Υπογράφει τις πάσης φύσεως συµβάσεις µε φυσικά

ή νοµικά πρόσωπα που δεσµεύουν το Α.Ε.Ι..
ι) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τους Αντιπρυτάνεις α-

νά τοµέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τε-
τραετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι.
σε θέµατα ακαδηµαϊκά, ερευνητικά, διεθνοποίησης, δια
βίου µάθησης, σύνδεσης µε την κοινωνία και την οικονο-
µία, ενίσχυσης της καινοτοµίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν
γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδηµαϊκού περι-
βάλλοντος του Α.Ε.Ι., το οποίο υποβάλλει προς έγκριση
στο Σ.Δ.. 
ια) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τους Αντιπρυτάνεις

του Α.Ε.Ι. ανά τοµέα ευθύνης τους και τον Εκτελεστικό
Διευθυντή, τις προγραµµατικές συµφωνίες του άρθρου
15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) µε το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων και υποβάλλει αυτές προς έγκριση
στο Σ.Δ.. 
ιβ) Είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι..
ιγ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τους Αντιπρυτάνεις

ανά τοµέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, σχέ-
διο του εσωτερικού κανονισµού και το υποβάλλει προς
έγκριση στη Σύγκλητο. 
ιδ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τους Αντιπρυτάνεις

και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, σχέδιο του Οργανισµού
του Α.Ε.Ι. και το υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ..
ιε) Προεδρεύει του Συµβουλίου του Κέντρου Επιµόρ-

φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και
εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισµό του Διευθυντή
Επιµόρφωσης.
ιστ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τον Εκτελεστικό Δι-

ευθυντή, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραµµατι-
σµού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύµφωνα µε
τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς έγκριση
στο Σ.Δ..
ιζ) Προκηρύσσει τις νέες θέσεις µελών Διδακτικού Ε-

ρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και εκδίδει τις πράξεις διορισµού
όλων των κατηγοριών προσωπικού του Α.Ε.Ι., τις πρά-
ξεις υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού, εκτός αν
αυτές έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανα, καθώς
και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητι-
κής κρίσης.
ιη) Μεριµνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρε-

σιών του Α.Ε.Ι. και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε
αυτές.
ιθ) Ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευ-

θυντή, τους Προϊσταµένους των διοικητικών δοµών, έως
την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης και επιλογής
Προϊσταµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Κώδικα Κα-
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τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και µετα-
βιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων στους προϊ-
σταµένους των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.. 
κ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία

υποβάλλει προς το Σ.Δ. και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
κα) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη διεκπεραί-

ωση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. 
κβ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντι-

πρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον ετήσιο προ-
γραµµατισµό και απολογισµό για την αξιοποίηση της πε-
ριουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισµό
δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ.. 
κγ) Προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού

Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). 
κδ) Προεδρεύει του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-

ρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του
Α.Ε.Ι.. 
κε) Εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα µέλη του Συµβου-

λίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., µετά από πρόταση της Κοσµητείας
κάθε Σχολής. 
κστ) Δύναται να ζητά τη χορήγηση στοιχείων και εγ-

γράφων από οποιοδήποτε όργανο και να τα θέτει υπόψη
του Σ.Δ..
κζ) Είναι υπεύθυνος για θέµατα ασφάλειας και για την

προστασία του πάσης φύσεως προσωπικού και των φοι-
τητών του Α.Ε.Ι., καθώς και της ακίνητης και κινητής πε-
ριουσίας του Ιδρύµατος.
κη) Μεριµνά για τη λήψη µέτρων που διασφαλίζουν

την ισότιµη πρόσβαση του διδακτικού προσωπικού, ερευ-
νητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού µε αναπηρία
στους χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και την πρόσβαση των
φοιτητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στη διδασκαλία και την έρευνα και όλες τις δραστηριότη-
τες που αναπτύσσονται εντός της ακαδηµαϊκής κοινότη-
τας. 
κθ) Λαµβάνει κάθε είδους µέτρα για την αντιµετώπιση

επειγόντων ζητηµάτων, όταν τα αρµόδια όργανα διοίκη-
σης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λά-
βουν αποφάσεις.

2. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του Σ.Δ., καθορίζεται η σειρά αναπλήρωσης του
Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθορίζεται ο
τοµέας ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και µεταβιβάζονται οι
αρµοδιότητες της παρ. 1, πλην αυτών της περ. β), σύµ-
φωνα µε τον τοµέα ευθύνης που ανατίθεται ανά περί-
πτωση.

3. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του Σ.Δ., οι αρµοδιότητες της περ. ιη) της παρ. 1 δύ-
νανται να µεταβιβάζονται προς τον Εκτελεστικό Διευθυ-
ντή.

4. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του Σ.Δ., οι αρµοδιότητες των περ. κβ) και κδ) της
παρ. 1 δύναται να µεταβιβάζονται προς άλλο µέλος
Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., εφόσον στο
Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης
της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. προβλέπεται ότι δύναται ως
Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζεται και άλλο µέλος Δ.Ε.Π.
του Α.Ε.Ι. πλην του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη του
Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 16
Σύγκλητος

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β)
τους Κοσµήτορες των Σχολών, γ) τους Προέδρους των
Τµηµάτων, δ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), εφόσον υ-
πηρετούν σε αυτό αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού,
που αναδεικνύονται σύµφωνα µε το άρθρο 41 και ε) τους
εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό δέκα τοις εκα-
τό (10%) του συνόλου των µελών της Συγκλήτου των
περ. α) έως γ). Αν, µε βάση το παραπάνω ποσοστό, προ-
κύπτει δεκαδικός αριθµός, ο οποίος είναι µεγαλύτερος
από το 0,5, στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη
ακέραιη µονάδα, µε την υποχρέωση εκπροσώπησης κά-
θε κύκλου σπουδών, κατ΄ ελάχιστον από έναν (1) φοιτη-
τή. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αναδεικνύονται από το
Συµβούλιο Φοιτητών σύµφωνα µε το άρθρο 43.

2. Δικαίωµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις της Συ-
γκλήτου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, έχουν οι Αντιπρυτά-
νεις, στους οποίους ανατίθεται τοµέας ευθύνης σχετι-
κός µε τις αρµοδιότητες της παρ. 4. 

3. Η Σύγκλητος συνεδριάζει νόµιµα, ακόµη και αν δεν
έχουν αναδειχτεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των
κατηγοριών των µελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Α.Ε.Ι..

4. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και
όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτές δεν έχουν ανατε-
θεί από τον νόµο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.:
α) Εγκρίνει την ίδρυση ή την τροποποίηση προγραµµά-

των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συ-
µπεριλαµβανοµένων των ξενόγλωσσων προγραµµάτων
σπουδών του Ιδρύµατος, καθώς και το περιεχόµενό
τους. 
β) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουρ-

γίας των προγραµµάτων σπουδών. 
γ) Εγκρίνει τον ιδρυµατικό κατάλογο µαθηµάτων. 
δ) Υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων γνώµη για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώ-
νευση, απορρόφηση, κατάτµηση, µετονοµασία ή αλλαγή
έδρας Σχολών και Τµηµάτων του Ιδρύµατος. 
ε) Εγκρίνει τη σύναψη συνεργασιών µε ιδρύµατα της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικά κέντρα - ινστιτού-
τα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) για την οργάνωση διιδρυµατικών
προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου, καθώς και τα πρωτόκολλα για ακαδηµαϊκή ή ε-
ρευνητική συνεργασία µε φορείς της ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής. 
στ) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας

του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη. 
ζ) Εγκρίνει την έναρξη και τη λήξη των ακαδηµαϊκών

εξαµήνων. 
η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις προς το

Συµβούλιο Διοίκησης για την κατάρτιση του τετραετούς
στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. σε θέµατα ακαδηµαϊκής
και ερευνητικής πολιτικής και ανάπτυξης, διεθνοποίη-
σης, δια βίου µάθησης, σύνδεσης µε την κοινωνία και την
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οικονοµία, ενίσχυσης της καινοτοµίας εντός του Α.Ε.Ι.
και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδηµαϊκού
περιβάλλοντος του Ιδρύµατος. 
θ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική

του Α.Ε.Ι., µεριµνώντας για τη διασφάλιση και την ανα-
βάθµιση της ποιότητάς του και συγκροτεί την Επιτροπή
Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι.. 
ι) Εγκρίνει την ίδρυση πανεπιστηµιακών εργαστηρίων,

πανεπιστηµιακών κλινικών, πανεπιστηµιακών µουσείων,
ερευνητικών ινστιτούτων, κατόπιν εισήγησης του αρµό-
διου οργάνου των µονάδων στις οποίες εγκαθίστανται
και ορίζει τον επικεφαλής αυτών έως τη διενέργεια της
πρώτης εκλογικής διαδικασίας, καθώς και αν δεν υπάρ-
χουν υποψηφιότητες ή ελλείψει αυτών για οιονδήποτε
λόγο. 
ια) Εγκρίνει την ίδρυση Τοµέων στις υφιστάµενες ακα-

δηµαϊκές µονάδες, Τµήµατα ή Σχολές και τις µεταβολές
αυτών. 
ιβ) Εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Επιµόρφωσης και

Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και τον Εσω-
τερικό Κανονισµό Λειτουργίας του. 
ιγ) Συγκροτεί το Συµβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ορίζει

τον Διευθυντή Επιµόρφωσης του Κέντρου, κατόπιν εισή-
γησης του Πρύτανη. 
ιδ) Εγκρίνει την ίδρυση του Πανεπιστηµιακού Κέντρου

Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του.
ιε) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του

ΠΑ.Κ.Ε.Κ., την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, κατάρ-
γηση ή µετονοµασία Ερευνητικών Ινστιτούτων.
ιστ) Επιλέγει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του

ΠΑ.Κ.Ε.Κ., τους Επιστηµονικούς Διευθυντές των Ερευ-
νητικών Ινστιτούτων, καθώς και τα µέλη των Επιστηµονι-
κών Επιτροπών, εφόσον υφίστανται. 
ιζ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων

µελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., και έκτακτου διδα-
κτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των Κοσµητειών
των Σχολών του Α.Ε.Ι., µετά από πρόταση των Συνελεύ-
σεων των Τµηµάτων, τον οποίο υποβάλλει προς το Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
ιη) Κατανέµει τις θέσεις µελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.

και Ε.Τ.Ε.Π. και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που ε-
γκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των προς τα Τµήµατα του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις ανά-
γκες τους και τον εγκεκριµένο ετήσιο προγραµµατισµό
προσλήψεων. 
ιθ) Εγκρίνει τις αιτήσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π.,

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από ένα Τµήµα σε άλλο Τµή-
µα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο
153. 
κ) Απονέµει τίτλους Οµότιµων και Επιτίµων Καθηγη-

τών και Επίτιµων Διδακτόρων, κατόπιν εισήγησης της
Κοσµητείας. 
κα) Επιλέγει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τον

Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Ερευνητι-
κών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων, κατόπιν δηµόσιας
πρόσκλησης, σύµφωνα µε το άρθρο 269.
κβ) Ελέγχει τα εγκεκριµένα Μητρώα Γνωστικών Αντι-

κειµένων και τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Ε-
κλεκτόρων, και δύναται να τα αναπέµψει όπου διαπιστώ-
νεται ότι δεν έχουν καταρτιστεί µε διαφανή και αξιοκρα-
τικό τρόπο.

Άρθρο 17
Εκτελεστικός Διευθυντής 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία, που υ-
πάγεται απευθείας στο Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του
Α.Ε.Ι.. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται κατόπιν
δηµόσιας πρόσκλησης, που επισπεύδεται µε επιµέλεια
του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Η θητεία του Διευθυντή είναι πα-
ράλληλη µε τη θητεία του Σ.Δ.. 

2. Η πρόσκληση περιλαµβάνει τα απαιτούµενα προσό-
ντα, καθώς και τα πρόσθετα επιθυµητά προσόντα, που
συνεκτιµώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδει-
ξης των προσόντων που λαµβάνονται υπόψη για την α-
ξιολόγηση των υποψηφίων, την προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και
τη δυνατότητα διενέργειας προσωπικής συνέντευξης
των υποψηφίων. 

3. Ως ελάχιστα προσόντα επιλογής του Διευθυντή του
Α.Ε.Ι. ορίζονται τα εξής: 
α) πτυχίο και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της

ηµεδαπής ή ισότιµοι τίτλοι της αλλοδαπής, 
β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή µίας (1)

ξένης γλώσσας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ε.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39), 
γ) επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ε-

τών σε θέµατα σχετικά µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση ή
την έρευνα ή εν γένει διοικητική εµπειρία σε ερευνητι-
κούς οργανισµούς ή υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του δηµό-
σιου ή του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδα-
πής.
Πλέον των προσόντων διορισµού του παρόντος, απαι-

τείται το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί ως Εκτελε-
στικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι., να έχει τα γενικά προ-
σόντα και τις προϋποθέσεις διορισµού, όπως αυτά
ορίζονται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 25), και να µην έχει τα κωλύµατα διορι-
σµού του ίδιου νόµου.

4. Δικαίωµα συµµετοχής στη δηµόσια πρόσκληση της
παρ. 1 έχουν: α) δηµόσιοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι., β) δηµόσιοι υπάλληλοι
άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζε-
ται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄143) και γ) ιδιώτες. Αποκλείονται από τη
δυνατότητα συµµετοχής τα µέλη Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και ερευνητές και λοιπό προ-
σωπικό των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τε-
χνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄258). Αν επιλεγεί υποψήφιος που υπηρετεί µε σχέση
εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου σε φορείς της περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του αποτελεί η
προηγούµενη καταγγελία της σύµβασής του κατόπιν αί-
τησής του, χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζηµίωση ή
άλλο δικαίωµα που απορρέει από την καταγγελία της
σύµβασής του. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου του
δηµοσίου τυγχάνει ανάλογης εφαρµογής η παρ. 4 του
άρθρου 84 του ν. 3528/2007. Δεν υφίσταται περιορισµός
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ως προς τον αριθµό των θητειών που δύναται να επιλε-
γεί το ίδιο φυσικό πρόσωπο στη θέση του Εκτελεστικού
Διευθυντή. 

5. Το Συµβούλιο Διοίκησης αξιολογεί τις αιτήσεις των
υποψηφίων, συνεκτιµά το σύνολο των προσόντων τους
σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης και επιλέγει µε
αυξηµένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) αυτόν που
θεωρεί καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης. Αν
δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η διαδικασία
επαναλαµβάνεται, όπου απαιτείται πλειοψηφία επτά εν-
δεκάτων (7/11). Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούµε-
νη πλειοψηφία η διαδικασία επαναλαµβάνεται µεταξύ
των δύο πρώτων σε προτίµηση υποψηφίων, όπου και επι-
λέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψη-
φία. 

6. Η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή πραγµα-
τοποιείται: 
α) Με πράξη του Πρύτανη, αν ο επιλεγείς υποψήφιος

προέρχεται από το προσωπικό του Α.Ε.Ι.. 
β) Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υ-

πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του ανά περί-
πτωση οικείου Υπουργείου, µε την οποία αποσπάται ο ε-
πιλεγείς υπάλληλος κατά παρέκκλιση της διαδικασίας
και των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τους δη-
µόσιους υπαλλήλους, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να α-
παιτείται σύµφωνη γνώµη του φορέα στον οποίο υπηρε-
τεί, αν έχει την ιδιότητα δηµόσιου υπαλλήλου που υπη-
ρετεί σε άλλον φορέα του δηµόσιου τοµέα, πλην του
Α.Ε.Ι.. Εάν επιλεχθεί υπάλληλος Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού,
απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου
για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης σύµ-
φωνα µε την παρ. 6Α του άρθρου 44 του ν. 4674/2020
(Α΄53) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021
(Α΄251, διόρθ. σφάλµ. Α΄64) . 
γ) Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης

της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
33/2006 (Α΄ 280), αν ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ιδιώ-
της. 

7. Το ύψος των αποδοχών του Εκτελεστικού Διευθυ-
ντή του Α.Ε.Ι. καθορίζεται στον µισθό που αντιστοιχεί
στο καταληκτικό µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.), σύµφωνα
µε το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Εκτελε-
στικός Διευθυντής λαµβάνει το επίδοµα Προϊσταµένου
γενικής διεύθυνσης του άρθρου 16 του ως άνω νόµου.

8. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή λήγει αυτοδι-
καίως µε τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου Διοίκησης.
Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή δύναται να λήξει
πρόωρα µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης που
λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων
(8/11) για σπουδαίο λόγο που ανάγεται σε πληµµελή ε-
κτέλεση των καθηκόντων του ή µη υλοποίηση των απο-
φάσεων του Συµβουλίου Διοίκησης ή αδυναµία εκτέλε-
σης των καθηκόντων του, καθώς επίσης και αν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά
την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007. Η καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Εκτελεστικού Δι-
ευθυντή ισοδυναµεί µε: α) λήξη της τοποθέτησής του
στην εν λόγω θέση και επιστροφή του στη θέση και την
οργανική µονάδα όπου υπηρετούσε στο Α.Ε.Ι. πριν από
την επιλογή του, αν είναι υπάλληλος του Α.Ε.Ι., β) λήξη
της απόσπασης αν έχει την ιδιότητα υπαλλήλου άλλου
φορέα και γ) απόλυση αν είναι ιδιώτης. Ο ως άνω τερµα-
τισµός δεν γεννά κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλ-
λης αξίωσης του υπαλλήλου.

Άρθρο 18
Αρµοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή 

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών
µονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύ-
ει το έργο τους, µεριµνά για την οµαλή και αποτελεσµα-
τική διοικητική και οικονοµική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την
εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στο-
χοθεσίας του και συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους
και το λοιπό προσωπικό των οργανικών µονάδων του
Α.Ε.Ι. µε σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδι-
κότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. ασκεί τις
ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Επικουρεί το Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και τον

Πρύτανη κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και
εισηγείται επί θεµάτων που του ανατίθενται σχετικά µε
την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισµό των
δράσεων του Α.Ε.Ι.,
β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχε-

δίου του άρθρου 224 του παρόντος, των συµφωνιών
προγραµµατικού σχεδιασµού του άρθρου 15 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12), της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι.
και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι., 
γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδί-

ου ψηφιακού µετασχηµατισµού του Α.Ε.Ι., 
δ) εισηγείται την εφαρµογή µέτρων προς τον Πρύτανη

του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και
της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιου-
σίας του Α.Ε.Ι.,
ε) µετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. στα οποία

προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρµόδιος ανά περίπτωση Α-
ντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ε-
ταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας
του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίω-
µα ψήφου,
στ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του

Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις αποφάσεις των οργάνων του,
ζ) συνεργάζεται µε τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

για την εφαρµογή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρε-
σιών του Α.Ε.Ι., 
η) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων

218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων
224 έως 228, 
θ) συνεργάζεται µε όλες τις οργανικές και ακαδηµαϊ-

κές µονάδες του Α.Ε.Ι., προκειµένου να παρακολουθεί
την ορθή εφαρµογή των αποφάσεων των οργάνων διοί-
κησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του
Α.Ε.Ι. µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
και αποδοτικότητάς τους, 
ι) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την ο-

ποία υποβάλλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και
ια) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται από

τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ή του α-
νατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. 

2. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να ασκεί αρµο-
διότητες οικονοµικής διαχείρισης του προϋπολογισµού
του Α.Ε.Ι. (τακτικού προϋπολογισµού, προϋπολογισµού
δηµοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), κατόπιν σύµ-
φωνης γνώµης του Σ.Δ. και µεταβίβασης της σχετικής
αρµοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή
δεν έχει µεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι..
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Άρθρο 19
Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα 

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) απαλλάσσονται, εν όλω ή εν
µέρει, από τα διδακτικά τους καθήκοντα, µε απόφαση
της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Με όµοια απόφαση, κατόπιν
εισήγησης του Τµήµατος, δύναται να απαλλάσσονται α-
πό µέρος των διδακτικών τους καθηκόντων τα εσωτερι-
κά µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 20
Ακαδηµαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) διαρ-
θρώνεται από ακαδηµαϊκές µονάδες δύο (2) επιπέδων:
α) τις Σχολές και β) τα Τµήµατα. 

2. Κάθε Σχολή διαρθρώνεται κατ΄ ελάχιστον από δύο
(2) Τµήµατα, καλύπτει µία (1) ενότητα συγγενών επιστη-
µονικών περιοχών και εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική
προσέγγιση στη διδασκαλία και την έρευνα µεταξύ των
Τµηµάτων της. Η Σχολή έχει ως αρµοδιότητα την επο-
πτεία και τον συντονισµό της λειτουργίας των Τµηµάτων
και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παρά-
γεται από αυτά, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του Α.Ε.Ι.. Η Σχολή έχει διακριτά όργανα α-
πό το Α.Ε.Ι.. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η ίδρυση και
λειτουργία Μονοτµηµατικής Σχολής, εφόσον κρίνεται α-
ναγκαίο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της επιστήµης
που θεραπεύει. 

3. Το Τµήµα αποτελεί τη θεµελιώδη ακαδηµαϊκή µονά-
δα του Ιδρύµατος και έχει ως στόχο την προαγωγή ενός
συγκεκριµένου πεδίου της επιστήµης, της τεχνολογίας,
των γραµµάτων και των τεχνών µέσω της εκπαίδευσης
και της έρευνας. Για την επίτευξη της αποστολής του, το
Τµήµα οργανώνει, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα
Τµήµατα, προγράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτερου και
τρίτου κύκλου, συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητι-
κό έργο και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της µάθη-
σης σε αυτά. 

4. Τα Τµήµατα δύνανται να διαρθρώνονται σε επιµέ-
ρους µονάδες, τους Τοµείς, οι οποίοι καλύπτουν ένα µέ-
ρος του επιστηµονικού πεδίου του Τµήµατος, που αποτε-
λείται από συγγενή γνωστικά αντικείµενα και έχουν ως
σκοπό τον συντονισµό του εκπαιδευτικού και ερευνητι-
κού έργου στα αντικείµενά τους. Το σύνολο των γνωστι-
κών αντικειµένων των Τοµέων καλύπτει όλα τα γνωστικά
αντικείµενα του Τµήµατος. Για τη διάρθρωση ενός Τµή-
µατος σε Τοµείς απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: α) να υπηρετούν κατ’ ελάχιστον είκοσι ένα (21) µέ-
λη Δ.Ε.Π. στο Τµήµα και β) να ιδρύονται κατ’ ελάχιστον
τρεις (3) Τοµείς. 

5. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού τοποθετούνται σε Τµήµατα ή Μονοτµηµατι-
κές Σχολές και καλύπτουν τις ανάγκες του εκπαιδευτι-
κού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τµήµατος ή

της Μονοτµηµατικής Σχολής όπου υπηρετούν. Με από-
φαση της Κοσµητείας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της
Συνέλευσης του Τµήµατος όπου υπηρετούν, δύνανται να
καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλων Τµηµά-
των της ίδιας ή άλλης Σχολής, µετά από πρόταση της Συ-
νέλευσης του Τµήµατός τους. 

Άρθρο 21
Ίδρυση - Κατάργηση - Μεταβολές ακαδηµαϊκών 

µονάδων

1. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µεταβολή γνω-
στικού αντικειµένου, µεταβολή έδρας και η κατάργηση
ακαδηµαϊκής µονάδας, επιπέδου Σχολής ή Τµήµατος Α-
νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), πραγµατο-
ποιείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα α-
πό πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Οικονοµικών και Εσωτερικών, καθώς και γνώµη της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι. και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκ-
παίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), µε αναλογική εφαρµογή του άρ-
θρου 5. Η διατύπωση της γνώµης πραγµατοποιείται µετά
από ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) η-
µερών από την παραλαβή του ερωτήµατος. Για εξαιρετι-
κούς λόγους, όπως ιδίως για την υποβολή διευκρινιστι-
κών ερωτηµάτων από τα αρµόδια γνωµοδοτικά όργανα,
η προθεσµία δύναται να παραταθεί µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για µία (1) µόνο
φορά και για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υ-
περβεί τις τριάντα (30) ηµέρες ακόµη. Αν παρέλθει άπρα-
κτη η ανωτέρω προθεσµία, η πρόταση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερι-
κών για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος υπο-
βάλλεται χωρίς την παροχή γνώµης. 

2. Η µετονοµασία ακαδηµαϊκής µονάδας, επιπέδου
Σχολής ή Τµήµατος του Α.Ε.Ι., εφόσον δεν πραγµατο-
ποιείται µεταβολή του επιστηµονικού πεδίου που θερα-
πεύει, πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι. και γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Αν υφίστα-
ται µεταβολή του επιστηµονικού πεδίου της ακαδηµαϊ-
κής µονάδας, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1. 

3. Για τη συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, µετα-
βολή έδρας, κατάργηση ή κάθε άλλη µεταβολή υφιστά-
µενης ακαδηµαϊκής µονάδας, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. δύ-
ναται να ζητά την εισήγηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία αφορά η
µεταβολή. 

4. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 ρυθµίζονται
τα ειδικότερα θέµατα που ανακύπτουν από τη µεταβολή,
όπως η ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραµµέ-
νων φοιτητών στα προγράµµατα σπουδών της ακαδη-
µαϊκής µονάδας, θέµατα σχετικά µε την υπηρεσιακή κα-
τάσταση του διδακτικού προσωπικού, ο χρόνος έναρξης
ισχύος της µεταβολής, η διάθεση της κινητής περιουσίας
και του πάσης φύσεως εξοπλισµού, η συνέχιση ή µη της
οργάνωσης και λειτουργίας των προγραµµάτων σπου-
δών της ακαδηµαϊκής µονάδας, η µεταφορά ή κατάργη-
ση των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων που λειτουρ-
γούν στην ακαδηµαϊκή µονάδα, όπως πανεπιστηµιακά
εργαστήρια, πανεπιστηµιακές κλινικές και πανεπιστηµια-
κά µουσεία, θέµατα σχετικά µε τους τίτλους σπουδών
που παρέχονται και κάθε είδους άλλο ζήτηµα σχετικό µε
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την οργάνωση και τη λειτουργία των ακαδηµαϊκών µονά-
δων που µεταβάλλονται. Αν προβλέπεται η ίδρυση ακα-
δηµαϊκής µονάδας, µε το προεδρικό διάταγµα καθορίζε-
ται ο αριθµός των οργανικών θέσεων µελών Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που συστήνονται για τις ανά-
γκες του Τµήµατος. 

5. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία ή
κατάργηση Τοµέα πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης
του Τµήµατος του Α.Ε.Ι.. Με τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ο ελάχιστος αριθµός
των µελών Δ.Ε.Π. που απαιτείται να υπηρετούν ανά Το-
µέα, οι λοιπές προϋποθέσεις και ειδικότεροι όροι που
διέπουν τη διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτµη-
σης, µετονοµασίας ή κατάργησης των Τοµέων. 

6. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος τα µέλη
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο
Τµήµα τοποθετούνται στους Τοµείς του Τµήµατος σύµ-
φωνα µε το γνωστικό τους αντικείµενο και το εν γένει ε-
πιστηµονικό τους έργο. Με όµοια απόφαση, τα µέλη του
πρώτου εδαφίου δύνανται να µετακινούνται αιτιολογη-
µένα και να τοποθετούνται σε άλλον Τοµέα του Τµήµα-
τος. Τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δύνα-
νται να παρέχουν εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εργαστη-
ριακό, κλινικό και εν γένει επιστηµονικό έργο προς άλ-
λους Τοµείς του Τµήµατος, από αυτόν στον οποίο έχουν
τοποθετηθεί, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του
Τµήµατος. 

Άρθρο 22
Όργανα Σχολής

1. Οι Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) έχουν τα ακόλουθα όργανα: 
α) Κοσµήτορα,
β) Κοσµητεία. 
2. Ειδικά, οι Μονοτµηµατικές Σχολές έχουν τα ακό-

λουθα όργανα: 
α) Κοσµήτορα, ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες των

άρθρων 26 και 33.
β) Αναπληρωτής Κοσµήτορας, ο οποίος ασκεί τις αρ-

µοδιότητες του Αντιπροέδρου Τµήµατος σύµφωνα µε το
άρθρο 33.
γ) Συνέλευση Σχολής, η οποία συγκροτείται κατ’ ανά-

λογη εφαρµογή του άρθρου 29 και ασκεί τις αρµοδιότη-
τες της Συνέλευσης Τµήµατος του άρθρου 30.
δ) Κοσµητεία, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη ε-

φαρµογή του άρθρου 31 και ασκεί κατ’ ανάλογη εφαρµο-
γή τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του ίδι-
ου άρθρου εφόσον στη Σχολή υπάρχουν τοµείς. Εάν στη
Σχολή δεν υπάρχουν Τοµείς, η Κοσµητεία αποτελείται α-
πό τον Κοσµήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσµήτορα, τρία
(3) µέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, που αναδεικνύονται από τη
Συνέλευση της Σχολής και έναν (1) από τους τρείς (3) ε-
κλεγµένους εκπροσώπους των κατηγοριών των µελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού στη Συνέλευση της Σχολής. 

Άρθρο 23
Κοσµητεία

1. Η Κοσµητεία αποτελείται από: α) τον Κοσµήτορα
της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχο-
λής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία µελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον
υπηρετούν στα Τµήµατα της Σχολής µέλη των εν λόγω
κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των
φοιτητών των Τµηµάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) των µελών της Κοσµητείας των περ. α)
και β), οι οποίοι αναδεικνύονται µεταξύ των εκπροσώ-
πων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τµηµάτων µε ε-
λάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο
σπουδών, εφόσον τα Τµήµατα της Σχολής οργανώνουν
προγράµµατα σπουδών και για τους τρεις κύκλους. Αν η
Σχολή έχει δύο (2) µόνο Τµήµατα, η Κοσµητεία αποτε-
λείται από τον Κοσµήτορα, τους Προέδρους των Τµηµά-
των, τους Διευθυντές Τοµέων των Τµηµάτων και τους εκ-
προσώπους των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
των φοιτητών που εκπροσωπούνται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο. 

2. Η Κοσµητεία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχο-

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

λιτική της Σχολής, καθώς και την πορεία ανάπτυξής της
και εγκρίνει ετησίως το αναπτυξιακό σχέδιο του άρθρου
27, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την Εθνική
Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική
Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Και-
νοτοµίας,
γ) λαµβάνει µέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

των δράσεων της Σχολής, 
δ) εγκρίνει, µετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των

Τµηµάτων, τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων µε-
λών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τµηµάτων της Σχολής, 
ε) κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα

γνωστικά αντικείµενα των µελών Δ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις
ανάγκες των Τµηµάτων, εφόσον αυτά δεν έχουν κατατα-
χθεί από τη Συνέλευση του Τµήµατος,  
στ) απορρίπτει αιτιολογηµένα αιτήµατα για την πρό-

σληψη µελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που έ-
χουν συµπεριληφθεί στον ετήσιο προγραµµατισµό προ-
σλήψεων, αν υφίστανται µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, που
δύνανται να καλύψουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές,
εργαστηριακές και λοιπές ανάγκες ενός Τµήµατος για
την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας εντός της ίδιας Σχο-
λής και του Α.Ε.Ι., 
ζ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τις ανάγκες των Τµη-

µάτων για την επιλογή εντεταλµένων διδασκόντων, εφό-
σον η επιλογή αυτών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
σµό, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των Τµηµά-
των,
η) εισηγείται προς τον Πρύτανη τις ανάγκες σε διοικη-

τικό προσωπικό σχετικά µε τη στελέχωση των υπηρε-
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σιών της Σχολής, των Τµηµάτων της και των επιµέρους
ακαδηµαϊκών µονάδων της, 
θ) εισηγείται προς το Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

τις ανάγκες για την οµαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτι-
κού, ερευνητικού και λοιπού επιστηµονικού έργου της
Σχολής και των Τµηµάτων της, προκειµένου να καλυ-
φθούν από την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογι-
σµού του Α.Ε.Ι., και αν αυτός δεν επαρκεί, από την ετή-
σια κατανοµή ίδιων πόρων του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), 
ι) εγκρίνει το µητρώο γνωστικών αντικειµένων κάθε

Τµήµατος της Σχολής και δύναται να το αναπέµπει στη
Συνέλευση του Τµήµατος, αν διαπιστώσει ότι ένα ή πε-
ρισσότερα γνωστικά αντικείµενα παρουσιάζουν εξαιρε-
τική στενότητα και περιορισµένο επιστηµονικό πεδίο,
στοχεύοντας σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις,
ια) εγκρίνει το Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών ε-

κλεκτόρων, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο µητρώο γνωστι-
κών αντικειµένων, 
ιβ) προτείνει στο Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τον

εκπρόσωπο της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών, 
ιγ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον εκπρόσωπο της

Σχολής στο Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθη-
σης,
ιδ) αναζητά πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεις, δωρεές,

οικονοµικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριο-
τήτων της Σχολής και των Τµηµάτων της, καθώς και για
την αναβάθµιση των υποδοµών τους, 
ιε) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την εκτέλε-

ση έργων και µελετών για την αναβάθµιση των υποδο-
µών και του εξοπλισµού της Σχολής και των Τµηµάτων
της, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και την
εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση, 
ιστ) συντονίζει τη διεξαγωγή των κοινών µαθηµάτων

Τµηµάτων της Σχολής µε άλλα Τµήµατα της ίδιας ή άλ-
λης Σχολής του Α.Ε.Ι.,
ιζ) εισηγείται την ένταξη µαθηµάτων και εκπαιδευτι-

κών δραστηριοτήτων των προγραµµάτων σπουδών των
Τµηµάτων της Σχολής στον ιδρυµατικό κατάλογο, 
ιη) καθορίζει τις πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για

τη δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων και εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων των προγραµµάτων σπουδών
των Τµηµάτων της Σχολής, από φοιτητές άλλων προ-
γραµµάτων σπουδών της ίδιας ή άλλης Σχολής, εφόσον
η παρακολούθησή τους απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις,
όπως εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις, 
ιθ) εγκρίνει το αναπτυξιακό σχέδιο της Σχολής και δια-

τυπώνει γνώµη για το στρατηγικό σχέδιο, κατά το µέρος
που αφορά στη Σχολή,
κ) συνεργάζεται µε τα Τµήµατα, προκειµένου να ανα-

πτυχθούν συνέργειες µεταξύ αυτών για την προαγωγή
της διδασκαλίας και της έρευνας και την ενίσχυση της
διεπιστηµονικότητας των προγραµµάτων σπουδών, 
κα) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση, συγχώ-

νευση, κατάτµηση ή κατάργηση διεπιστηµονικών πανεπι-
στηµιακών εργαστηρίων ή πανεπιστηµιακής κλινικής ή
πανεπιστηµιακού µουσείου της Σχολής και
κβ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται στον ε-

σωτερικό κανονισµό του λειτουργίας του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 24
Διαδικασία ανάδειξης Κοσµήτορα

1. Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος (Α.Ε.Ι.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωµα του
Κοσµήτορα κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από
τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσµήτορα. Η
προθεσµία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται
κατ’ ελάχιστον σε τριάντα (30) ηµέρες. 

2. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωµα
του Κοσµήτορα έχουν τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθµίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή της οικείας Σχολής, τα οποία τελούν σε καθε-
στώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ηµεροµη-
νία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η θητεία του Κοσµή-
τορα είναι τριετής. 

3. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το α-
ξίωµα του Κοσµήτορα: 
α) µέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία

λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη
διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται, 
β) µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωµα του

Κοσµήτορα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι..

4. Το αξίωµα του Κοσµήτορα είναι ασυµβίβαστο µε το
αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως του
Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου Τµήµατος ή Διευθυ-
ντή Τοµέα, καθώς και µε την ιδιότητα µέλους του Συµ-
βουλίου Διοίκησης. Είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης
Διευθυντή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξε-
νόγλωσσου Προγράµµατος Σπουδών, Πανεπιστηµιακού
Εργαστηρίου, Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Πανεπιστηµια-
κού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Η ιδιότητα
του Κοσµήτορα είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατι-
κή ενασχόληση εκτός του Ιδρύµατος, πλην της άσκησης
διδακτικού ή ερευνητικού έργου προς Α.Ε.Ι. ή ερευνητι-
κούς και τεχνολογικούς φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδα-
πής. Η ύπαρξη ασυµβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της θητείας του Κοσµήτορα και αν διαπιστωθεί
η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται µε από-
φαση του Συµβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.).

5. Κάθε υποψήφιος που επιθυµεί να εκδηλώσει ενδια-
φέρον για το αξίωµα του Κοσµήτορα υποβάλλει εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος ενώπιον του Σ.Δ., η οποία συνοδεύε-
ται από πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων
της Σχολής και των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων
της σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., την Ε-
θνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Ε-
θνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας. 

6. Με απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής, που εκδί-
δεται εντός επτά (7) ηµερών από την έκδοση της πρό-
σκλησης της παρ. 1, συγκροτείται Επιτροπή, αποτελού-
µενη από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Τµήµατος της Σχο-
λής, που είναι µέλος Δ.Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή,
ο οποίος υποδεικνύεται µε απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι: α) η
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προσέλκυση υποψηφίων για το αξίωµα του Κοσµήτορα,
β) η αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών, επιστηµονικών και δι-
οικητικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η αξιο-
λόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την ανάπτυ-
ξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστη-
ριοτήτων της Σχολής και των επιµέρους ακαδηµαϊκών
µονάδων της, γ) η πρόσκληση των υποψηφίων για δια-
βούλευση µε τα µέλη της Σχολής και δ) η επιλογή τριών
(3) υποψηφίων ως καταλληλότερων από το σύνολο των
υποψηφίων µετά από την αξιολόγησή τους και η υποβο-
λή τεκµηριωµένης εισήγησης προς το Σ.Δ.. 

7. Το Σ.Δ. αξιολογεί τα διοικητικά, ακαδηµαϊκά και ε-
ρευνητικά προσόντα των τριών (3) υποψηφίων, που προ-
τάθηκαν από την Επιτροπή της παρ. 6, καθώς και τις προ-
τάσεις που υποβλήθηκαν. Μετά από την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης, µε απόφαση του Σ.Δ., που λαµβάνεται
µε µυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων
(8/11) εκλέγεται ο Κοσµήτορας µεταξύ των τριών (3) υ-
ποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψη-
φία, η διαδικασία επαναλαµβάνεται, οπότε απαιτείται η
πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί
ούτε η πλειοψηφία των επτά ενδεκάτων (7/11), η διαδι-
κασία επαναλαµβάνεται, οπότε απαιτείται η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών. Αν και πάλι δεν ε-
πιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, επαναλαµβάνεται
η ψηφοφορία µεταξύ των δύο πρώτων σε σειρά προτίµη-
σης υποψηφίων, οπότε επιλέγεται ο υποψήφιος που θα
συγκεντρώσει τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.  Ο Πρόε-
δρος του Σ.Δ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη µε την οποία
ορίζεται ο Κοσµήτορας της Σχολής.

8. Οι παρ. 5 έως 7 εφαρµόζονται για την ανάδειξη των
Κοσµητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι., πλην των Μονοτµη-
µατικών Σχολών των Α.Ε.Ι.. Ειδικά για τις Μονοτµηµατι-
κές Σχολές των Α.Ε.Ι. ο Κοσµήτορας αναδεικνύεται µέ-
σω άµεσης και καθολικής εκλογής από το σύνολο των υ-
πηρετούντων µελών Δ.Ε.Π. στη Μονοτµηµατική Σχολή
κατ’ αναλογική εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου
32 για την ανάδειξη Προέδρου Τµήµατος. Με την ίδια
διαδικασία δύναται να αναδεικνύεται Αναπληρωτής Κο-
σµήτορας κατ’ αναλογική εφαρµογή της διαδικασίας α-
νάδειξης του Αντιπροέδρου Τµήµατος του άρθρου 32. 

Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για το αξίωµα του Κοσµήτορα

1. Οι Κοσµήτορες υποχρεούνται να παρέχουν προς το
Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) κάθε αναγκαία πληροφορία
ή στοιχείο σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων
που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνε-
δριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωµα ψή-
φου, εφόσον τους ζητηθεί από το Σ.Δ..

2. Με απόφαση του Σ.Δ., που λαµβάνεται µε αυξηµένη
πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) δύναται να παύεται
από τα καθήκοντά του Κοσµήτορας, εφόσον υφίσταται
σπουδαίος λόγος, όπως η ύπαρξη ασυµβίβαστου στο
πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος, η
µη εφαρµογή της νοµοθεσίας, του εσωτερικού κανονι-
σµού λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος (Α.Ε.Ι.) και των αποφάσεων του Σ.Δ., η µη υλοποίηση
του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. ή του αναπτυξιακού
σχεδίου της Σχολής. 

3. Αν ο Κοσµήτορας παυθεί, παραιτηθεί ή εκλείψει για
οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο
Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωµα του Κο-
σµήτορα για το υπόλοιπο της θητείας και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 24. Η πρόσκληση εκδίδεται το αρ-
γότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
παύσης, παραίτησης ή έκλειψης του Κοσµήτορα. Με α-
πόφαση του Σ.Δ., που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψη-
φία επτά ενδέκατων (7/11), ανατίθεται η άσκηση καθηκό-
ντων Κοσµήτορα σε µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού της βαθµίδας του Καθηγητή που υπηρετεί σε
Τµήµα της Σχολής, για το χρονικό διάστηµα έως την ο-
λοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Κοσµήτορα.
Η εκτέλεση καθηκόντων Κοσµήτορα, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, δεν προσµετράται στο ανώτατο ό-
ριο θητειών της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 24. 

Άρθρο 26
Αρµοδιότητες Κοσµήτορα

Ο Κοσµήτορας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) προΐσταται της Σχολής και εποπτεύει την εύρυθµη

λειτουργία της,
β) συµµετέχει στη Σύγκλητο εκπροσωπώντας τη Σχο-

λή και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) θέµατα που σχετίζο-
νται µε τις ανάγκες, την οργάνωση και τη λειτουργία της
Σχολής, 
γ) συγκαλεί την Κοσµητεία και προεδρεύει των εργα-

σιών της, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και ορίζει ει-
σηγητές των θεµάτων µέλη της Κοσµητείας για τα θέµα-
τα που δεν εισηγείται ο ίδιος, 
δ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Κο-

σµητείας και των λοιπών οργάνων του Α.Ε.Ι., 
ε) παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του α-

ναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής, 
στ) παρακολουθεί την τήρηση της νοµοθεσίας, του ε-

σωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των α-
ποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι., 
ζ) εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των προ-

γραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύ-
κλου που οργανώνονται αποκλειστικά από τα Τµήµατα
της Σχολής ή σε συνεργασία µε άλλα Τµήµατα άλλων
Σχολών του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., 
η) συγκεντρώνει τις εισηγήσεις των Τµηµάτων και των

επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους για τις ανάγκες
τους σε ανθρώπινο δυναµικό, υποδοµές, εξοπλισµό και
πόρους και τις υποβάλλει στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., 
θ) εποπτεύει τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των

µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού των Τµηµάτων της Σχολής,
ι) κατανέµει τους χώρους και τις υποδοµές του Α.Ε.Ι.

που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες της Σχολής προς τα
Τµήµατα, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές
και λοιπές δραστηριότητές τους,
ια) εποπτεύει την καλή χρήση του πάσης φύσεως εξο-

πλισµού των ακαδηµαϊκών µονάδων της Σχολής, σύµ-
φωνα µε τον κανονισµό χρήσης εξοπλισµού του Α.Ε.Ι.
και εισηγείται προς το Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
θέµατα σχετικά µε τη συντήρηση ή την αναβάθµισή του, 
ιβ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη διεκπεραί-

ωση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµο-
διότητές του,
ιγ) χορηγεί τις άδειες των µελών Δ.Ε.Π. σύµφωνα µε
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τα άρθρα 157, για τις οποίες είναι αρµόδιος ο Κοσµήτο-
ρας,
ιδ) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου

του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσµητεία
και κοινοποιεί στο Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και
ιε) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται στον ε-

σωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 27
Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής 

1. Με απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής, κατόπιν
εισήγησης των Συνελεύσεων των Τµηµάτων, συντάσσε-
ται ετήσιο αναπτυξιακό σχέδιο. Αποστολή του αναπτυ-
ξιακού σχεδίου είναι ο καλύτερος συντονισµός και η α-
νάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών
δραστηριοτήτων της Σχολής, των Τµηµάτων της και των
επιµέρους ακαδηµαϊκών και ερευνητικών δοµών του Κε-
φαλαίου ΣΤ΄ σύµφωνα µε το εγκεκριµένο στρατηγικό
σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.),
την προγραµµατική συµφωνία του Α.Ε.Ι. του άρθρου 15
του ν. 4653/2020 (Α΄12), την Εθνική Στρατηγική για την
Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευ-
νας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας. 

2. Το αναπτυξιακό σχέδιο υποβάλλεται προς έγκριση
στο Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. το αργότερο έως το
τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους και κοινοποιείται στη Σύ-
γκλητο. Τα αναπτυξιακά σχέδια των Σχολών λαµβάνο-
νται υπόψη κατά την εκπόνηση ή επικαιροποίηση του
στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.. 

3. Το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαµβάνει τις δράσεις
που προτείνονται, τη στοχοθεσία της Σχολής, των Τµη-
µάτων και των επιµέρους ακαδηµαϊκών και ερευνητικών
δοµών της, το χρονοδιάγραµµα που προτείνεται για την
υλοποίησή τους, και ιδίως προτάσεις που αφορούν: 
α) στην ανάγκη ίδρυσης, αναδιάρθρωσης ή κατάργη-

σης των προγραµµάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου
σπουδών των Τµηµάτων της Σχολής, σύµφωνα µε τις ε-
ξελίξεις της επιστήµης, την εσωτερική και εξωτερική α-
ξιολόγηση των προγραµµάτων, το ενδιαφέρον των υπο-
ψήφιων φοιτητών, τη διασύνδεση των προγραµµάτων µε
την αγορά εργασίας και τη συµβολή τους στη βασική και
εφαρµοσµένη έρευνα, 
β) στις δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Τµη-

µάτων της Σχολής, την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραµ-
µάτων σπουδών, τη συνεργασία µε Ιδρύµατα της αλλο-
δαπής, την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού και ε-
ρευνητών από Ιδρύµατα της αλλοδαπής,
γ) στη στοχοθεσία ενίσχυσης της ερευνητικής δρα-

στηριότητας των Τµηµάτων, την προσέλκυση ανταγωνι-
στικών έργων/προγραµµάτων, τη σύσταση νέων ερευνη-
τικών οµάδων και την προσέλκυση νέων χρηµατοδοτή-
σεων, 
δ) στην ανάπτυξη των υποδοµών και την αναβάθµιση

του εξοπλισµού της Σχολής και των Τµηµάτων, 
ε) στην ανάγκη ίδρυσης, συγχώνευσης ή κατάργησης

πανεπιστηµιακών εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων
µε στόχο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητι-
κών δραστηριοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών
προς τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Άρθρο 28
Όργανα Τµήµατος

Τα Τµήµατα έχουν τα ακόλουθα όργανα: 
α) Συνέλευση,
β) Διοικητικό Συµβούλιο,  
γ) Πρόεδρο,
δ) Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 29
Συνέλευση Τµήµατος - Συγκρότηση

1. Η Συνέλευση Τµήµατος αποτελείται από: α) τον
Πρόεδρο του Τµήµατος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τµήµα-
τος, γ) τους Διευθυντές των Τοµέων, εφόσον υφίστανται
Τοµείς στο Τµήµα, δ) όλα τα µέλη Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, αν ο συνολικός
αριθµός που υπηρετεί σε αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθ-
µό σαράντα (40), ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε
κατηγορία των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τµήµατος, εφόσον υπηρετεί µέλος
της αντίστοιχης κατηγορίας και στ) εκπροσώπους των
φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του συνόλου των µελών της Συνέλευσης
του Τµήµατος των περ. α) έως δ), µε ελάχιστη εκπροσώ-
πηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το
Τµήµα οργανώνει προγράµµατα σπουδών και για τους
τρεις κύκλους.

2. Αν ο συνολικός αριθµός των µελών Δ.Ε.Π. που υπη-
ρετούν στο Τµήµα υπερβαίνει τους σαράντα (40), η Συ-
νέλευση του Τµήµατος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο
του Τµήµατος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τµήµατος, γ)
τους Διευθυντές των Τοµέων και δ) τους εκπροσώπους
των µελών Δ.Ε.Π., οι οποίοι αναδεικνύονται ανά Τοµέα.
Ο αριθµός των εκπροσώπων που αντιστοιχεί ανά Τοµέα
διαµορφώνεται ως ακολούθως: α) στο τριάντα τοις εκα-
τό (30%) των µελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ανά Τοµέα,
αν ο συνολικός αριθµός των µελών Δ.Ε.Π. που υπηρε-
τούν στο Τµήµα δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), β) στο
είκοσι τοις εκατό (20%) των µελών Δ.Ε.Π. που υπηρε-
τούν σε κάθε Τοµέα, αν ο συνολικός αριθµός µελών
Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τµήµα είναι από εκατό (100)
έως και διακόσια (200) και γ) στο δέκα τοις εκατό (10%)
των µελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τοµέα, αν ο
συνολικός αριθµός των µελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν
στο Τµήµα είναι άνω των διακοσίων (200). 

4. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ψηφίζουν µόνο για τα
θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση των προγραµ-
µάτων σπουδών και εν γένει φοιτητικά θέµατα.

Άρθρο 30
Αρµοδιότητες Συνέλευσης Τµήµατος 

1. Η Συνέλευση του Τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρ-
µοδιότητες: 
α) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πο-

λιτική του Τµήµατος και την πορεία ανάπτυξής του στο
πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύµατος,
β) εισηγείται προς την Κοσµητεία το αναπτυξιακό σχέ-

διο του Τµήµατος, το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία
της παρ. 3 του άρθρου 27,
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γ) συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισµό του Τµήµατος
και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), 
δ) καταρτίζει το µητρώο γνωστικών αντικειµένων του

Τµήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 144,
ε) καταρτίζει το µητρώο εσωτερικών και εξωτερικών ε-

κλεκτόρων για την εκλογή και εξέλιξη των µελών Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύµφωνα µε
το άρθρο 145, 
στ) παρέχει γνώµη για την ίδρυση, συγχώνευση, κατά-

τµηση, µετονοµασία, µεταβολή επιστηµονικού πεδίου ή
κατάργηση Τοµέων του Τµήµατος, 
ζ) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσµη-

τεία τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων µελών
Δ.Ε.Π. σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές α-
νάγκες του Τµήµατος και κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά
προτεραιότητας τα προς προκήρυξη γνωστικά αντικείµε-
να, 
η) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσµη-

τεία τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων µελών Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σύµφωνα µε
τις ανάγκες του Τµήµατος, 
θ) εισηγείται τη µεταβολή γνωστικού αντικειµένου µέ-

λους Δ.Ε.Π. σύµφωνα µε το άρθρο 152, µετά από γνώµη
της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα στον οποίο εντάσσε-
ται, 
ι) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση πανεπιστη-

µιακών εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων που εγκαθί-
στανται στο Τµήµα ή σε Τοµείς του Τµήµατος, 
ια) αναθέτει το διδακτικό έργο στα µέλη Δ.Ε.Π.,

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος και το πρόσθε-
το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου
Κ΄ για τα προγράµµατα πρώτου και δεύτερου κύκλου
σπουδών του Τµήµατος, 
ιβ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα µέλη των επιτρο-

πών προγραµµάτων σπουδών της παρ. 8 του άρθρου 74
και ορίζει υπεύθυνο ανά πρόγραµµα σπουδών πρώτου
κύκλου, αν το Τµήµα οργανώνει περισσότερα από ένα
προγράµµατα σπουδών, 
ιγ) εισηγείται την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση

προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου του Τµήµατος, καθώς και των ξενόγλωσσων προ-
γραµµάτων σπουδών του Κεφαλαίου ΙΑ΄,
ιδ) καταρτίζει τον οδηγό κάθε προγράµµατος σπουδών

πρώτου κύκλου και τους εσωτερικούς κανονισµούς προ-
γραµµάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, και
τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., 
ιε) εγκρίνει τον κατάλογο των συγγραµµάτων που δια-

νέµονται για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προ-
γράµµατος σπουδών, 
ιστ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισµό Διευθυ-

ντή Τοµέα, πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, πανεπιστη-
µιακής κλινικής και µουσείου, όταν δεν υπάρχουν υπο-
ψηφιότητες, 
ιζ) απονέµει τους τίτλους σπουδών των προγραµµά-

των σπουδών που οργανώνει το Τµήµα, 
ιη) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την απονοµή του τίτ-

λου Οµότιµου και Επίτιµου Καθηγητή και Επίτιµου Διδά-
κτορα, 
ιθ) εγκρίνει την ένταξη µέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώς µε-

ρικής απασχόλησης και τη χορήγηση επιστηµονικής ά-
δειας, αδειών άνευ αποδοχών και παράλληλης απασχό-

λησης σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, 
κ) παρέχει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τη µετακίνηση

µελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από και προς
άλλο Τµήµα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το άρ-
θρο 153, 
κα) εισηγείται προς την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιό-

τητας τη συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολό-
γηση του Τµήµατος, των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονά-
δων που λειτουργούν σε αυτό και των προγραµµάτων
σπουδών του, 
κβ) εισηγείται προς την Κοσµητεία σχετικά µε τις ανά-

γκες του Τµήµατος σε πρόσθετο διδακτικό προσωπικό,
κγ) προσκαλεί και επιλέγει τους Επισκέπτες Καθηγη-

τές του άρθρου 171, 
κδ) προκηρύσσει τις θέσεις εντεταλµένων διδασκό-

ντων και συγκροτεί επιτροπές για την αξιολόγησή τους
σύµφωνα µε το άρθρο 173,
κε) αναθέτει σε µεταπτυχιακούς φοιτητές τη διεξαγω-

γή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράµµατα σπου-
δών πρώτου κύκλου και σε υποψήφιους διδάκτορες τη
διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράµ-
µατα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τµήµα-
τος, 
κστ) χορηγεί υποτροφίες αριστείας και ανταποδοτικές

υποτροφίες προς τους φοιτητές των προγραµµάτων
σπουδών του Τµήµατος,
κζ) αναζητά πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεις, δωρε-

ές, οικονοµικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστή-
ριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δρα-
στηριοτήτων του Τµήµατος και για την αναβάθµιση των
υποδοµών του,  
κη) εισηγείται προς την Κοσµητεία ως προς τις ανά-

γκες του Τµήµατος και για την οµαλή και εύρυθµη διεξα-
γωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τµή-
µατος και των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων του, κα-
θώς και για την εκτέλεση έργων και µελετών συντήρη-
σης ή αναβάθµισης των υποδοµών και του εξοπλισµού
που έχουν διατεθεί προς το Τµήµα, 
κθ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση

συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότη-
τές της,
λ) παρέχει άδεια για την άσκηση διδακτικού, ερευνητι-

κού, εργαστηριακού ή κλινικού και εν γένει επιστηµονι-
κού έργου από µέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.
του Τµήµατος σε περισσότερους από έναν Τοµείς του ί-
διου Τµήµατος, µετά από αίτηµά του και γνώµη του Το-
µέα ή του Τµήµατος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί το έρ-
γο, 
λα) αποφασίζει για την κατανοµή του προσωπικού που

υπηρετεί στο Τµήµα ή στους Τοµείς του Τµήµατος, 
λβ) εγκρίνει τη µετακίνηση µέλους του προσωπικού α-

πό έναν Τοµέα σε άλλον του ίδιου Τµήµατος, µετά από
αίτηµα του ενδιαφερόµενου και γνώµη των Τοµέων,
λγ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που αφορά σε θέµατα των

µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος, αν δεν
ανατίθεται η αρµοδιότητα ειδικώς σε άλλο όργανο του
Α.Ε.Ι. δυνάµει ειδικής διάταξης και 
λδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται

στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι..
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος δύνα-

νται να µεταβιβάζονται στο Δ.Σ. αρµοδιότητες της παρ. 1
για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Τµήµατος,
πλην αυτών των περ. α) έως ιγ). 
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Άρθρο 31
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Στα Τµήµατα όπου υπάρχουν Τοµείς, λειτουργεί Δι-
οικητικό Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) α-
παρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
Τµήµατος, β) τους Διευθυντές των Τοµέων και γ) έναν
(1) από τους τρεις (3) εκλεγµένους εκπροσώπους των
κατηγοριών των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. Το Δ.Σ. συγκρο-
τείται και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχει υποδει-
χθεί ο εκπρόσωπος της περ. γ) του πρώτου εδαφίου.

2. Το Δ.Σ. ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει
η Συνέλευση του Τµήµατος για την εύρυθµη και αποτε-
λεσµατικότερη λειτουργία του Τµήµατος και την κάλυψη
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών ανα-
γκών του.

Άρθρο 32
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τµήµατος - 

Διαδικασία εκλογής

1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τµήµατος εκλέγεται µέ-
λος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλή-
ρους απασχόλησης, της βαθµίδας του Καθηγητή ή Ανα-
πληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών. 

2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέ-
ση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν α-
πό την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας
κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσ-
σεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες,
συνεχόµενες ή µη, στο αξίωµα του Προέδρου του ίδιου ή
άλλου Τµήµατος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.).

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να
κατέχουν συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις θέ-
σεις Διευθυντή προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών,
ξενόγλωσσου προγράµµατος σπουδών, πανεπιστηµια-
κού εργαστηρίου, πανεπιστηµιακής κλινικής, πανεπιστη-
µιακού µουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου
Α.Ε.Ι.. Η ύπαρξη ασυµβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το
εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοι-
χο αξίωµα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται µε πρά-
ξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι..

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέ-
δρου και Αντιπροέδρου Τµήµατος πραγµατοποιείται από
τον Κοσµήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το Τµήµα,
τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητεί-
ας τους. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η η-
µεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η ε-
παναληπτική ηµεροµηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψη-
φία και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία ε-
κλογής. Ο Κοσµήτορας µεριµνά για την ανάρτηση της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και λαµβά-
νει τα αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµο-
σιοποίηση της προκήρυξης. Αν δεν τηρηθεί η προθεσµία
της παρούσας, η εν λόγω αρµοδιότητα περιέρχεται στον
Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. 

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριµελή εφο-

ρευτική επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της εφορευτικής επι-
τροπής είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, κατά προτεραιό-
τητα της βαθµίδας του Καθηγητή, και ορίζονται µε από-
φαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης για
τον ορισµό της εφορευτικής επιτροπής δεν συµµετέ-
χουν µέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το α-
ξίωµα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Αν ο υπηρε-
τών Πρόεδρος είναι υποψήφιος, κατά τη συζήτηση του
θέµατος ορισµού των µελών της εφορευτικής επιτροπής
προεδρεύει στη Συνέλευση το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π.
του Τµήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψή-
φιος. Ως Πρόεδρος της τριµελούς εφορευτικής επιτρο-
πής ορίζεται το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π., το οποίο συµ-
µετέχει σε αυτή. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της πα-
ραδοθούν οι υποψηφιότητες, εξετάζει αν οι υποψήφιοι
πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιµότητας και καταρτίζει
εντός δύο (2) ηµερών δύο (2) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα (1)
µε όλα τα ονόµατα των υποψηφίων για το αξίωµα του
Προέδρου και ένα (1) µε όλα τα ονόµατα των υποψηφίων
για το αξίωµα του Αντιπροέδρου. 

6. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέ-
σω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι άµε-
ση και µυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συ-
γκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισο-
ψηφία µεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή
µεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η ψηφο-
φορία επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψη-
φοφορίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υ-
ποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε
καταλαµβάνουν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέ-
ση. Αν εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη δεύτερη
(2η) θέση διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ των
υποψηφίων που ισοψηφούν στη δεύτερη (2η) θέση, και
επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο (2) πρώ-
των. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επα-
ναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψή-
φιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έ-
γκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλή-
ρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. 

7. Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσµατα της εκλογής και
ανακηρύσσει τους εκλεγέντες Πρόεδρο και Αντιπρόε-
δρο, αποστέλλοντας το αποτέλεσµα προς τον Πρύτανη
του Α.Ε.Ι. για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλο-
γής.

8. Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος παραιτηθεί ή ε-
κλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της
θητείας του, εντός δέκα (10) ηµερών προκηρύσσονται ε-
κλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου ή Αντιπροέ-
δρου από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για το χρονικό διάστη-
µα της θητείας που υπολείπεται, σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία του παρόντος. Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει
κατά το τελευταίο έτος της θητείας, ο Αντιπρόεδρος α-
ναλαµβάνει καθήκοντα Προέδρου για το υπόλοιπο της
θητείας. Αντίστοιχα, αν παραιτηθεί ή εκλείψει ταυτόχρο-
να και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ορίζεται ως Πρό-
εδρος το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος στη
βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. 

9. Το Συµβούλιο Διοίκησης ορίζει Πρόεδρο ή Αντιπρόε-
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δρο Τµήµατος, αν δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες
για τα εν λόγω αξιώµατα.

10. Η εκλογή ή ο ορισµός µέλους Δ.Ε.Π. στο αξίωµα
του Προέδρου Τµήµατος σύµφωνα µε τις παρ. 8 και 9, αν
εκλείψει ή παραιτηθεί ο Πρόεδρος του Τµήµατος, δεν
θεωρείται πλήρης και δεν συνυπολογίζεται στον µέγιστο
αριθµό των θητειών της παρ. 2. 

Άρθρο 33
Αρµοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τµήµατος 

1. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) προΐσταται του Τµήµατος και εποπτεύει την εύρυθ-

µη λειτουργία του, 
β) συµµετέχει στη Σύγκλητο και την Κοσµητεία εκπρο-

σωπώντας το Τµήµα και εισηγείται προς τα αρµόδια όρ-
γανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) θέ-
µατα που σχετίζονται µε τις ανάγκες και τη λειτουργία
του, 
γ) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τµήµατος, προεδρεύει

των εργασιών της, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορί-
ζει εισηγητή των θεµάτων της Συνέλευσης αν δεν ειση-
γείται ο ίδιος τα θέµατα και µεριµνά για την εκτέλεση
των αποφάσεών της,
δ) συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την η-

µερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και µερι-
µνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,
ε) ενηµερώνει τη Συνέλευση και το Διοικητικό Συµβού-

λιο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσµητείας
που αφορούν στο Τµήµα, καθώς και την εν γένει λει-
τουργία του Α.Ε.Ι., 
στ) παρακολουθεί την εκπαιδευτική λειτουργία των

προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου που παρέχο-
νται από το Τµήµα, αν δεν έχει οριστεί υπεύθυνος του
προγράµµατος σπουδών, 
ζ) εκδίδει πράξεις ένταξης µελών Διδακτικού Ερευνη-

τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς µερικής απα-
σχόλησης, µετά από απόφαση της Συνέλευσης, 
η) χορηγεί τις άδειες του άρθρου 157 στα µέλη Δ.Ε.Π.

του Τµήµατος, για τις οποίες είναι αρµόδιος ο Πρόε-
δρος, µετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
θ) εγκρίνει τη µετακίνηση µελών Δ.Ε.Π., αν η µετακί-

νηση διενεργείται για τις ανάγκες του Τµήµατος, 
ι) διαβιβάζει τις γνώµες, προτάσεις ή εισηγήσεις της

Συνέλευσης του Τµήµατος προς τα αρµόδια όργανα του
Α.Ε.Ι., 
ια) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση

συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας του Τµήµα-
τος,
ιβ) επιµελείται την τήρηση των µητρώων επιστηµονι-

κών δηµοσιεύσεων του Τµήµατος,
ιγ) συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο απολογισµό δρά-

σεων του Τµήµατος, τον οποίον υποβάλλει προς έγκριση
στη Συνέλευση του Τµήµατος και τον διαβιβάζει στην
Κοσµητεία, τη Σύγκλητο και το Συµβούλιο Διοίκησης του
Α.Ε.Ι.,
ιδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται στον ε-

σωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι..
2. Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέ-

δρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά.

Άρθρο 34
Όργανα Τοµέα

Ο Τοµέας έχει τα ακόλουθα όργανα: 
α) Τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από: αα)

τον Διευθυντή του Τοµέα, αβ) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τοµέα
και αγ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των µε-
λών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Το-
µέα. 
β) Τον Διευθυντή του Τοµέα. 

Άρθρο 35
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τοµέα

Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα έχει τις ακόλουθες αρ-
µοδιότητες:
α) συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του Τοµέα στο

πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τµήµατος, 
β) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τµήµατος για θέ-

µατα αρµοδιότητας του Τοµέα, 
γ) καταρτίζει και υποβάλλει προτάσεις προς τη Συνέ-

λευση του Τµήµατος για θέµατα σχετικά µε την αναβάθ-
µιση της διδασκαλίας και της έρευνας στο πλαίσιο των
προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος που σχετίζονται
µε το γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα, 
δ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τµήµατος την κα-

τανοµή του διδακτικού έργου που σχετίζεται µε το γνω-
στικό αντικείµενο του Τοµέα στα µέλη Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Το-
µέα, 
ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τµήµατος την ε-

πιλογή των προς διανοµή συγγραµµάτων ανά µάθηµα
των προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου, που ανή-
κουν στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα, 
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζει ο εσωτε-

ρικός κανονισµός λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος.

Άρθρο 36
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τοµέα

1. Διευθυντής Τοµέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ε-
τών Καθηγητής πρώτης βαθµίδας ή Αναπληρωτής Καθη-
γητής, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Το-
µέα. 

2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέ-
ση του Διευθυντή Τοµέα: α) όσοι αποχωρούν από την υ-
πηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη
διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και
β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, συνε-
χόµενες ή µη, στο εν λόγω αξίωµα στον ίδιο ή άλλον Το-
µέα του Τµήµατος.

3. Ο Διευθυντής Τοµέα δεν επιτρέπεται να κατέχει
συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου
του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), µε εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράµµατος
σπουδών, πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, πανεπιστηµια-
κής κλινικής, πανεπιστηµιακού µουσείου ή ερευνητικού
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ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι.. Η ύπαρξη ασυµβίβαστου
της παρούσας ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητεί-
ας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσω-
πο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωµα. Η
αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται µε πράξη του Προέ-
δρου του Τµήµατος, στο οποίο εντάσσεται ο Τοµέας. 

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυ-
ντή Τοµέα πραγµατοποιείται από τον Πρόεδρο του Τµή-
µατος τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της
θητείας του Διευθυντή. Στην προκήρυξη ορίζονται η δια-
δικασία και η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων υποψη-
φιότητας, η ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής δια-
δικασίας, η επαναληπτική ηµεροµηνία διεξαγωγής αν υ-
πάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου, η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται από
τον Κοσµήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος µεριµνά για
την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τµή-
µατος και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτε-
ρη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέ-
σω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε την επιµέλεια του Προ-
έδρου του Τµήµατος, ο οποίος είναι αρµόδιος να ελέγξει
αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιµότη-
τας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο µε όλους τους υ-
ποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική. Αν
κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την α-
πόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφο-
ρία επαναλαµβάνεται οµοίως, µέσω ηλεκτρονικής ψηφο-
φορίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υπο-
ψήφιων που καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη
θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέ-
ση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επανα-
λαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψή-
φιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έ-
γκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλή-
ρωση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ενώπιον των υπο-
ψηφίων που ισοψήφησαν.

6. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος επιβλέπει τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσµατα της εκλογής
και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά από
την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρόεδρος
του Τµήµατος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η ο-
ποία αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-
δήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της θητείας του, εντός
δέκα (10) ηµερών προκηρύσσονται εκλογές µε την επι-
µέλεια του Προέδρου του Τµήµατος για την ανάδειξη νέ-
ου Διευθυντή για το χρονικό διάστηµα της θητείας που
υπολείπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Διευθυντής, κα-
θώς και αν απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Διευθυντή
Τοµέα ασκεί προσωρινά το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. στη
βαθµίδα του Καθηγητή που υπηρετεί στον Τοµέα. 

8. Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-
δήποτε λόγο κατά το τελευταίο έτος της θητείας του, η
Συνέλευση του Τµήµατος τοποθετεί µέλος Δ.Ε.Π. του
Τοµέα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 έως τη
λήξη της θητείας. 

Άρθρο 37
Αρµοδιότητες Διευθυντή Τοµέα

Ο Διευθυντής του Τοµέα έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες: 
α) προΐσταται του Τοµέα και εποπτεύει την εύρυθµη

λειτουργία του, 
β) συµµετέχει στη Συνέλευση εκπροσωπώντας τον Το-

µέα και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα του Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) θέµατα που σχετί-
ζονται µε τις ανάγκες και τη λειτουργία του, 
γ) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα, προε-

δρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ηµερήσια διά-
ταξη, ορίζει εισηγητή των θεµάτων στη Γενική Συνέλευ-
ση του Τοµέα αν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέµατα και µε-
ριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,
δ) διαβιβάζει τις γνώµες, προτάσεις ή εισηγήσεις της

Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα προς τα αρµόδια όργανα
του Α.Ε.Ι.,
ε) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Γε-

νικής Συνέλευσης του Τοµέα και της Συνέλευσης του
Τµήµατος,
στ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση

συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας του Τοµέα
και 
ζ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζει ο εσωτερι-

κός κανονισµός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 38
Αυτοδυναµία ακαδηµαϊκών µονάδων

Οι ακαδηµαϊκές µονάδες του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) καθίστανται αυτοδύναµες, εφόσον
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) τα Τµήµατα έχουν κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) µέλη Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, εκ των οποίων τα
δύο (2) είναι της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή και οργανώνουν και παρέχουν κατ΄ ελάχιστον
ένα (1) πρόγραµµα πρώτου κύκλου σπουδών, στο οποίο
εγγράφονται φοιτητές. Οι προϋποθέσεις του προηγού-
µενου εδαφίου ισχύουν και για την αυτοδυναµία των
Μονοτµηµατικών Σχολών,  
β) οι Σχολές έχουν κατ’ ελάχιστον ένα Τµήµα αυτοδύ-

ναµο σύµφωνα µε την περ. α). 
Για την αυτοδυναµία ακαδηµαϊκής µονάδας εκδίδεται

διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., οι έννοµες
συνέπειες της οποίας ανατρέχουν στον χρόνο πλήρω-
σης των προϋποθέσεων αυτοδυναµίας.

Άρθρο 39
Όργανα µη αυτοδύναµων ακαδηµαϊκών µονάδων

1. Τα Τµήµατα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.) που δεν έχουν αυτοδυναµία, έχουν τα ακό-
λουθα όργανα: 
α) προσωρινή Συνέλευση Τµήµατος,
β) προσωρινό Πρόεδρο, 
γ) προσωρινό Αντιπρόεδρο.
2. Η προσωρινή Συνέλευση Τµήµατος αποτελείται α-

πό: α) τον προσωρινό Πρόεδρο, β) τον προσωρινό Αντι-
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πρόεδρο, γ) όλα τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, δ) έναν (1) εκπρόσωπο
των φοιτητών και ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατη-
γορία µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού
και Εργαστηριακού Προσωπικού που υπηρετούν στο
Τµήµα, αν υπηρετούν µέλη των εν λόγω κατηγοριών
προσωπικού. 

3. Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφα-
σης της Συγκλήτου, ορίζεται η σύνθεση της προσωρινής
Συνέλευσης µη αυτοδύναµου Τµήµατος. Αν ο αριθµός
των µελών Δ.Ε.Π. του µη αυτοδύναµου Τµήµατος είναι
µικρότερος από πέντε (5), µε απόφαση της Συγκλήτου ο-
ρίζονται µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων µε γνωστικό αντι-
κείµενο συναφές προς αυτό του Τµήµατος έως τη συ-
µπλήρωση του αριθµού των πέντε (5) µελών στην προ-
σωρινή Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένου του Προέ-
δρου και του Αντιπροέδρου. 

4. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζονται
προσωρινός Πρόεδρος του Τµήµατος και προσωρινός Α-
ντιπρόεδρος. Ως προσωρινός Πρόεδρος και Αντιπρόε-
δρος του Τµήµατος ορίζονται Καθηγητής πρώτης βαθµί-
δας του Τµήµατος και, αν δεν υπάρχει, Αναπληρωτής
Καθηγητής. 

5. Στα νεοϊδρυόµενα Τµήµατα, η προσωρινή Συνέλευ-
ση αποτελείται από πέντε (5) µέλη, συµπεριλαµβανοµέ-
νων του προσωρινού Προέδρου και του προσωρινού Α-
ντιπροέδρου, που προέρχονται από µέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τµηµάτων, κατά προτεραιότητα της ίδιας Σχολής, και αν
δεν υπάρχουν, από Τµήµατα άλλων Σχολών του Α.Ε.Ι.,
των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι συναφές µε
το επιστηµονικό πεδίο του Τµήµατος. 

6. Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο προσωρινός Αντιπρό-
εδρος ορίζονται µε διετή θητεία. Το ίδιο µέλος Δ.Ε.Π.
δύναται να οριστεί ως προσωρινός Πρόεδρος στο ίδιο ή
άλλο Τµήµα του Α.Ε.Ι. για έως τέσσερις (4) θητείες συ-
νολικά. Ο αριθµός των θητειών που διανύονται µε την ι-
διότητα του προσωρινού Προέδρου ή Αντιπροέδρου δεν
προσµετράται στο ανώτατο όριο θητειών του άρθρου 32.

7. Εντός ενός (1) µηνός από την πλήρωση των προϋ-
ποθέσεων που καθιστούν το Τµήµα αυτοδύναµο, µε επι-
µέλεια του Κοσµήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το
Τµήµα, ακολουθείται η διαδικασία για την εκλογή Πρόε-
δρου και Αντιπροέδρου Τµήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
32 και τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Άρθρο 40
Γενικές διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση 

και λειτουργία των οργάνων διοίκησης

1. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τµη-
µάτων, καθώς και των Κοσµητόρων και Αναπληρωτών
Κοσµητόρων των Μονοτµηµατικών Σχολών των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Διευθυ-
ντών Τοµέων πραγµατοποιείται µε καθολική, άµεση και
µυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά µε τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συ-
στήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της
ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την ε-
πωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έ-
ρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). 

2. Ως µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) που απαρτίζουν τα εκλεκτορικά σώµατα για την
ανάδειξη του Προέδρου Τµήµατος και του Διευθυντή Το-

µέα λογίζονται όλα τα υπηρετούντα µέλη Δ.Ε.Π. πλή-
ρους και µερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθµίδας,
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρετούντων λεκτόρων
στο Α.Ε.Ι. ή στην αντίστοιχη ακαδηµαϊκή µονάδα που α-
φορά η εκλογική διαδικασία. Αποκλείονται από τη δυνα-
τότητα συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία µόνο τα
µέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθη-
κόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέρ-
γειας των εκλογών. Η παρούσα ισχύει και για τα εκλε-
κτορικά σώµατα που συµµετέχουν στις εκλογικές διαδι-
κασίες για την ανάδειξη των µελών των εσωτερικών µε-
λών του Συµβουλίου Διοίκησης και των Διευθυντών των
πανεπιστηµιακών εργαστηρίων, πανεπιστηµιακών κλινι-
κών και µουσείων. 

3. Όλα τα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και των επιµέ-
ρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους, στα οποία προβλέπε-
ται η συµµετοχή εκπροσώπων µελών Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
και φοιτητών του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται και λειτουργούν
νόµιµα, έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι α-
πό κάθε κατηγορία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 41
Εκπρόσωποι µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα

όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Οι εκπρόσωποι των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και οι αναπληρωτές τους
αναδεικνύονται µε καθολική, άµεση και µυστική ψηφο-
φορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µε τη
χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε την ο-
νοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρεί-
ας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δί-
κτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η θητεία των εκπροσώπων είναι ετήσια
και αφορά στο επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό κατά
το οποίο διενεργείται η εκλογική διαδικασία. 

2. Η εκλογή των εκπροσώπων και των αναπληρωτών
τους πραγµατοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περι-
λαµβάνει το σύνολο των υποψηφίων ανά κατηγορία προ-
σωπικού. Η αρµόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. συ-
ντάσσει ετησίως τους εκλογικούς καταλόγους, στους ο-
ποίους συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των υπηρετού-
ντων µελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού στο
Α.Ε.Ι.. 

3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκ-
προσώπων και των αναπληρωτών τους ανά κατηγορία
προσωπικού εκδίδεται µε επιµέλεια του Πρύτανη του
Α.Ε.Ι. το αργότερο τέσσερις (4) µήνες πριν την 31η Αυ-
γούστου κάθε έτους και η εκλογική διαδικασία ολοκλη-
ρώνεται το αργότερο έως την 31η Αυγούστου κάθε έ-
τους. Ο Πρύτανης µεριµνά για την ανάρτηση της προκή-
ρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. και λαµβάνει κά-
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θε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη µεγαλύτερη δυνατή δη-
µοσιοποίηση της προκήρυξης στην κατηγορία προσωπι-
κού του Α.Ε.Ι. που αφορά η προκήρυξη. Αν δεν τηρηθεί η
ανωτέρω προθεσµία, η αρµοδιότητα της προκήρυξης πε-
ριέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

4. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του
εκπροσώπου έχουν όλα τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από
την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία
προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ α-
ποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο
διενέργειας των εκλογών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλο-
νται από τους ενδιαφερόµενους ενώπιον του Πρύτανη
του Α.Ε.Ι., εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την
προκήρυξη, η οποία δεν δύναται να είναι µικρότερη των
τριάντα (30) ηµερών. 

5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
για κάθε κατηγορία προσωπικού έχει τριµελής εφορευτι-
κή επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, τα µέλη
της οποίας αναδεικνύονται µε επιµέλεια του Πρύτανη
του Α.Ε.Ι. µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης µεταξύ του συ-
νόλου των µελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Από την κληρωτίδα εξαιρούνται τα µέλη της οικείας κα-
τηγορίας που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για τη θέ-
ση του εκπροσώπου. Η συµµετοχή στην εφορευτική επι-
τροπή αποτελεί µέρος των διοικητικών καθηκόντων του
προσωπικού. 

6. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψή-
φιο. Εκπρόσωπος εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε
τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων και αναπληρωτής του ο
αµέσως επόµενος σε σειρά προτίµησης υποψήφιος. Aν
υπάρχει ισοψηφία µεταξύ των υποψηφίων που συγκέ-
ντρωσαν τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων, διενεργείται η-
λεκτρονική κλήρωση µεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. 

7. Η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως
και για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Κοσµητείες των Σχολών,
τις Συνελεύσεις των Τµηµάτων και στις Γενικές Συνελεύ-
σεις των Τοµέων.
Για την ανάδειξη των εκπροσώπων σύµφωνα µε το

πρώτο εδάφιο, την αρµοδιότητα έκδοσης της προκήρυ-
ξης και την επιµέλεια της εκλογικής διαδικασίας έχει ο
Κοσµήτορας για την ανάδειξη των εκπροσώπων στην
Κοσµητεία, ο Πρόεδρος του Τµήµατος για την ανάδειξη
των εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τµήµατος και ο Δι-
ευθυντής Τοµέα για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη
Γενική Συνέλευση του Τοµέα.

Άρθρο 42
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του
Τµήµατος αναδεικνύονται από το σύνολο των φοιτητών
των προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρί-
του κύκλου του Τµήµατος, σύµφωνα µε την παρ. 2. Η θη-
τεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του
Τµήµατος είναι ετήσια. Ως προγράµµατα σπουδών πρώ-
του και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώ-
νονται αποκλειστικά από το Τµήµα ή σε συνεργασία του
Τµήµατος µε άλλα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τµήµα ανα-
λαµβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη. 

2. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη
Συνέλευση του Τµήµατος είναι άµεση και µυστική. Η ε-
κλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονι-
κά µέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε την
ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εται-
ρείας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό
Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγµατο-
ποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαµβάνει το σύ-
νολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. 

3. Το σώµα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκ-
προσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τµήµατος
απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προ-
γραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τµήµατος, που
δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύµ-
φωνα µε την παρ.1 του άρθρου 76, β) το σύνολο των φοι-
τητών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
του Τµήµατος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη
διάρκεια του προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την
απόφαση ίδρυσής του, και γ) το σύνολο των υποψήφιων
διδακτόρων του Τµήµατος που δεν έχουν συµπληρώσει
τρία (3) έτη από την εγγραφή τους. 

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκ-
προσώπων των φοιτητών πραγµατοποιείται από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος το αργότερο έως την 30ή Σε-
πτεµβρίου κάθε έτους. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθε-
σµία, η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον
Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ή ο Πρύ-
τανης, κατά περίπτωση, µεριµνά για την ανάρτηση της
προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος και
λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη µεγαλύτερη
δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης στους φοιτητές
του Τµήµατος. 

5. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του
εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τµήµα-
τος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραµµάτων σπουδών
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθε-
ση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκη-
ρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια
του προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε την απόφαση
ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµα-
τος, έχουν δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας υπό την
προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την ο-
ποία προκηρύσσεται η θέση δεν συµπληρώνεται η ελάχι-
στη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερό-
µενους προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος, εντός της
προθεσµίας που ορίζεται από την προκήρυξη. 

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
έχει τριµελής εφορευτική επιτροπή, µε ισάριθµα ανα-
πληρωµατικά µέλη, που αναδεικνύονται µε επιµέλεια
του Προέδρου του Τµήµατος, µέσω ηλεκτρονικής κλή-
ρωσης µεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 3, α-
πό την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψη-
φιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών. Aν
τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν
αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους,
η διαδικασία επαναλαµβάνεται.

7. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υ-
ποψηφίους από τους φοιτητές προγραµµάτων σπουδών
πρώτου κύκλου, έως έναν (1) υποψήφιο για τον δεύτερο
κύκλο σπουδών και για τον τρίτο κύκλο σπουδών. Ως εκ-
πρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον µεγαλύτερο
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αριθµό ψήφων έως τη συµπλήρωση του αριθµού των ε-
κλόγιµων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από
κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψη-
φιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπλη-
ρωµατικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι
κατά τη σειρά του αριθµού των ψήφων που έλαβαν κατά
την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία µεταξύ
των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση µε-
ταξύ αυτών που ισοψήφησαν. 

8. Η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται και για τη
διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων φοιτητών στις
Συνελεύσεις των Μονοτµηµατικών Σχολών. Στην περί-
πτωση του πρώτου εδαφίου την ευθύνη για την προκή-
ρυξη των εκλογών έχει ο Κοσµήτορας. 

9. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στις Κοσµητείες των
Σχολών του Α.Ε.Ι. αναδεικνύονται µεταξύ των εκπροσώ-
πων φοιτητών που αναδείχτηκαν στις Συνελεύσεις των
Τµηµάτων της Σχολής από το σύνολο των εκπροσώπων
φοιτητών των Συνελεύσεων των Τµηµάτων µε αναλογι-
κή εφαρµογή του παρόντος και την ευθύνη για την προ-
κήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσµήτορας. 

Άρθρο 43
Συµβούλιο Φοιτητών 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συ-
στήνεται Συµβούλιο Φοιτητών, το οποίο αποτελείται από
το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που συµµετέ-
χει στις Κοσµητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι.. Η θητεία του
Συµβουλίου Φοιτητών είναι ετήσια. 

2. Με επιµέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εντός δέκα
(10) ηµερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδι-
κασίας των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύ-
σεις των Τµηµάτων, συγκαλείται σε συνεδρίαση το σύνο-
λο των εκλεγέντων εκπροσώπων των φοιτητών στις Συ-
νελεύσεις των Τµηµάτων για τη συγκρότηση του Συµ-
βουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.. 

3. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου Φοιτη-
τών του Α.Ε.Ι. εκλέγονται, µε µυστική ψηφοφορία, η ο-
ποία διεξάγεται ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού πληροφο-
ριακού συστήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη
ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου
µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας
και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Α-
ντιπρόεδρος του Συµβουλίου Φοιτητών, ο οποίος ανα-
πληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 

4. Το Συµβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. εκπροσωπεί τους
φοιτητές των προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτε-
ρου και τρίτου κύκλου του Α.Ε.Ι. και λειτουργεί ως σύν-
δεσµος επικοινωνίας των φοιτητών µε τα όργανα διοίκη-
σης του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, το Συµβούλιο Φοιτητών του
Α.Ε.Ι. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέ-

µατα σχετικά µε: αα) τη φοιτητική µέριµνα, αβ) τη βελ-
τίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών, αγ) τη
βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών
του Α.Ε.Ι. και αδ) τη λήψη µέτρων για την ισότιµη πρό-
σβαση φοιτητών µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες  στις υποδοµές, φυσικές και ψηφιακές, και
τον εξοπλισµό, στην πληροφόρηση και επικοινωνία, στις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες και δραστη-
ριότητες, στις διαδικασίες αξιολόγησης, στο εκπαιδευτι-
κό, συµβατικό και ψηφιακό, υλικό και στις υπηρεσίες υ-
ποστήριξης του Α.Ε.Ι.,  

β) εκλέγει τους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης
του Α.Ε.Ι., καθώς και στα λοιπά όργανα και τις επιτρο-
πές, όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών του
Α.Ε.Ι.,
γ) υποβάλλει προτάσεις προς το Συµβούλιο Διοίκησης

και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για τη διαµόρφωση της εκπαι-
δευτικής και ερευνητικής στρατηγικής του Α.Ε.Ι., 
δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την υλοποί-

ηση προγραµµάτων, δράσεων, σεµιναρίων, ενηµερωτι-
κού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δρα-
στηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία µε φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα όπως αυτός οριοθετείται στην
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) ή κοινωνικούς φορείς, σε θέµατα που αφορούν
στη φοιτητική κοινότητα, 
ε) συνεργάζεται µε τα όργανα διοίκησης, το διδακτικό

και διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση
των συµφερόντων των φοιτητών και
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται

στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.. 
5. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπρο-

σώπων των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι.,
καθώς και σε λοιπά συλλογικά όργανα και επιτροπές του
Α.Ε.Ι., όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών σύµ-
φωνα µε την περ. β) της παρ. 4, διεξάγεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήµα-
τος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., δικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο τα µέ-
λη του Συµβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 44
Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των επιµέρους ακα-
δηµαϊκών µονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε είδους
συλλογικά όργανα και επιτροπές που συγκροτούνται και
λειτουργούν για τις ανάγκες των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Λο-
γαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και των Εται-
ρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των
Α.Ε.Ι. συνεδριάζουν είτε µε φυσική παρουσία των µελών
τους είτε µέσω τηλεδιάσκεψης. Η δυνατότητα διεξαγω-
γής συνεδριάσεων µέσω τηλεδιάσκεψης δύναται να α-
φορά σε ορισµένα µέλη ή στο σύνολο των µελών τους. 

2. Η πρόσκληση προς τα µέλη των συλλογικών οργά-
νων ή των επιτροπών αποστέλλεται ηλεκτρονικά τουλά-
χιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ηµέρα της
συνεδρίασης, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου µε βεβαίωση λήψης του µηνύµατος από τον παρα-
λήπτη ή και µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονι-
κό µέσο, εφόσον αποδεικνύεται η επικοινωνία ή αποστο-
λή και βεβαιώνονται η ηµέρα και η χρονολογία, καθώς
και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκλη-
ση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύντµηση της προθε-
σµίας, αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, η οποία βεβαιώνε-
ται από τον προεδρεύοντα του οργάνου ή της επιτρο-
πής. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης αναγράφονται ο
τόπος, η ηµεροµηνία, η ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της
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συνεδρίασης, µε φυσική παρουσία, τηλεδιάσκεψη ή µει-
κτό τρόπο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται σε
ηλεκτρονική µορφή µε ευθύνη του προεδρεύοντος σε
συνεργασία µε τον υπάλληλο στον οποίον έχει ανατεθεί
η διοικητική υποστήριξη του οργάνου ή της επιτροπής
και κοινοποιούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο προς όλα τα
µέλη µετά από την υπογραφή τους, ανεξαρτήτως αν αυ-
τά συµµετείχαν στη συνεδρίαση. 

3. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
Α.Ε.Ι. καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τις συ-
νεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του
Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε., τη διαδικασία αυθεντικοποίησης
των χρηστών κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα τηλεδιάσκεψης, την επεξεργασία των δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο συνεδριάσεων που διεξάγονται µε τη µέθο-
δο της τηλεδιάσκεψης, τον τρόπο τήρησης των πρακτι-
κών, τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας τηλεδιά-
σκεψης που διασφαλίζει τη µυστικότητα των συνεδριά-
σεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε τη λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών. 

4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων και επιτροπών εφαρµόζεται ο Κώδικας Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), καθώς και όσα
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 45
Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) υποχρε-
ούνται να τηρούν επίσηµο ιστότοπο και να εφαρµόζουν
τις αρχές της διαφάνειας και δηµοσιότητας. Στον ιστό-
τοπο του Α.Ε.Ι. αναρτώνται υποχρεωτικά: 
α) τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και τα στοιχεία του

Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και των µελών του Συµ-
βουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου,
β) η ακαδηµαϊκή διάρθρωση του Α.Ε.Ι. σε Σχολές και

Τµήµατα, τα στοιχεία των µελών Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν ανά ακαδηµαϊκή µο-
νάδα, καθώς και ο σύνδεσµος της ιστοσελίδας κάθε ακα-
δηµαϊκής µονάδας,
γ) όλα τα προγράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτερου

και τρίτου κύκλου που παρέχονται από το Α.Ε.Ι., συµπε-
ριλαµβανοµένων των ξενόγλωσσων προγραµµάτων
σπουδών που παρέχονται αποκλειστικά προς αλλοδα-
πούς φοιτητές, 
δ) οι επιµέρους ακαδηµαϊκές και ερευνητικές δοµές,

πανεπιστηµιακά εργαστήρια, πανεπιστηµιακές κλινικές,
πανεπιστηµιακά µουσεία, Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης και Πανεπιστηµιακό Κέντρο Έρευνας και
Καινοτοµίας, τα στοιχεία των Διευθυντών τους, του προ-
σωπικού που υπηρετεί σε αυτές και ο σύνδεσµος της ι-
στοσελίδας κάθε ακαδηµαϊκής ή ερευνητικής δοµής, 
ε) η διοικητική διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών

του Α.Ε.Ι., το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία
του Α.Ε.Ι., τα στοιχεία επικοινωνίας του και ο σύνδεσµος
της ιστοσελίδας κάθε ακαδηµαϊκής ή ερευνητικής δο-
µής, 
στ) ο οργανισµός και ο εσωτερικός κανονισµός λει-

τουργίας του Α.Ε.Ι.,

ζ) ο απολογισµός του ακαδηµαϊκού, οικονοµικού και
διοικητικού έργου του Συµβουλίου Διοίκησης, των Κο-
σµητόρων, των Προέδρων Τµηµάτων και του Εκτελεστι-
κού Διευθυντή κατά τη λήξη της θητείας τους,
η) σηµαντικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και

ανακοινώσεις σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία του Α.Ε.Ι. και
θ) κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται στον Εσωτερικό

Κανονισµό του Α.Ε.Ι..
2. Όλες οι ακαδηµαϊκές µονάδες, οι επιµέρους ακαδη-

µαϊκές και ερευνητικές δοµές και οι διοικητικές υπηρε-
σίες του Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να τηρούν ιστοσελίδα σε
διεύθυνση ενιαίου εντοπιστή χώρου (url) που τηρεί το
Α.Ε.Ι.. 

3. Ο ιστότοπος του Α.Ε.Ι. τηρείται κατ’ ελάχιστον στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα και συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις προσβασιµότητας των άρθρων 35 έως 47 και
104 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Συγκεκριµένα, το περιε-
χόµενο των ιστοσελίδων αυτών, συµπεριλαµβανόµενων
των ενσωµατωµένων σε αυτές κειµενικών και πολυµεσι-
κών αρχείων, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του ευ-
ρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή του
ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και ε-
φαρµόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυ-
τού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 46
Πανεπιστηµιακά εργαστήρια - Διαδικασία ίδρυσης -

Σκοπός

1. Τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια αποτελούν ακαδη-
µαϊκές µονάδες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.), που ιδρύονται και εντάσσονται σε Τµήµα ή
στον Τοµέα ενός Τµήµατος. Κατ’ εξαίρεση δύναται να ι-
δρύεται διεπιστηµονικό εργαστήριο που εντάσσεται σε
Σχολή, αν υφίσταται τεκµηριωµένο ενδιαφέρον για την ί-
δρυσή του από µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) διαφορετικών Τµηµάτων της ίδιας Σχολής ή
στο Α.Ε.Ι., αν υφίσταται τεκµηριωµένο ενδιαφέρον για
την ίδρυσή του από µέλη Δ.Ε.Π. Τµηµάτων διαφορετικών
Σχολών. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος ή των συνεργα-
ζόµενων Τµηµάτων και της Κοσµητείας, στην περίπτωση
ίδρυσης διεπιστηµονικού εργαστηρίου, δύνανται να ι-
δρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζο-
νται ή καταργούνται πανεπιστηµιακά εργαστήρια. Με
την απόφαση ίδρυσης του πανεπιστηµιακού εργαστηρί-
ου εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας
του. Με την ίδια διαδικασία µεταβάλλεται η έδρα πανεπι-
στηµιακού εργαστηρίου. 

3. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος προς τη
Σύγκλητο για την ίδρυση ενός πανεπιστηµιακού εργα-
στηρίου, περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοι-
χεία: 
α) τους σκοπούς του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, οι

οποίοι πρέπει να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ε-
ρευνητικές ανάγκες σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικεί-
µενα µε αυτά της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ε-
ντάσσεται το εργαστήριο ή των συνεργαζόµενων ακαδη-
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µαϊκών µονάδων,  
β) τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, 
γ) το προσωπικό της ακαδηµαϊκής µονάδας ή των συ-

νεργαζόµενων ακαδηµαϊκών µονάδων που θα στελεχώ-
σει το εργαστήριο, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν ε-
λάχιστο αριθµό µελών Δ.Ε.Π., ειδικού διδακτικού και δι-
οικητικού προσωπικού, 
δ) τους πόρους και κάθε πηγή χρηµατοδότησης, 
ε) την έδρα, τις υποδοµές και τον εξοπλισµό του, 
στ) το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουρ-

γίας του εργαστηρίου, µε τον οποίο ρυθµίζονται όλα τα
θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του
εργαστηρίου.
Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος της παρ. 2

συνοδεύεται από µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας
για την ίδρυση του εργαστηρίου, στην οποία περιλαµβά-
νεται ανάλυση για τις υποδοµές και τον εξοπλισµό που
χρειάζεται το εργαστήριο για την εύρυθµη λειτουργία
του. 

4. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, µετονοµασίας, κατάρ-
γησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των Εσωτερικών
Κανονισµών Λειτουργίας των πανεπιστηµιακών εργα-
στηρίων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 47
Πρότυπος εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του
Πρύτανη, εγκρίνεται ο πρότυπος εσωτερικός κανονι-
σµός λειτουργίας των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), ο οποί-
ος περιλαµβάνει: α) την αποστολή και τις βασικές αρχές
λειτουργίας των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων, β) θέ-
µατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, δοµή, διοίκηση
και λειτουργία τους, γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις
συγχώνευσης, κατάτµησης ή κατάργησης των πανεπι-
στηµιακών εργαστηρίων, δ) τις υποχρεώσεις των πανεπι-
στηµιακών εργαστηρίων προς το Α.Ε.Ι., ε) την παροχή υ-
πηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 51, στ) θέµατα σχετικά
µε τη διαχείριση των πόρων τους, τη χρήση των υποδο-
µών και του εξοπλισµού τους, ζ) τις υποχρεώσεις των
µελών των εργαστηρίων, των συνεργαζόµενων µελών
και του έκτακτου προσωπικού, η) τους κανόνες προσωπι-
κής ασφάλειας και υγιεινής, θ) την πολιτική σχετικά µε
την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτη-
σίας, ι) την πολιτική σχετικά µε την προστασία των δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα, ια) τα τηρούµενα βιβλία,
ιβ) την πολιτική χρήσης του λογοτύπου του Α.Ε.Ι. κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ιγ) τον ανώτατο
αριθµό των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων µε τα οποία
τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µπορούν να
συνεργάζονται και να παρέχουν σε αυτά τις υπηρεσίες
τους και ιδ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση
και λειτουργία των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων του
Α.Ε.Ι.. 

2. Με τον πρότυπο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι. της παρ. 1
δύναται να προβλέπεται η συγκρότηση συµβουλευτικής
επιτροπής από τη Σύγκλητο για την υποστήριξη του έρ-
γου της σε θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία ίδρυσης, ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστηµιακών εργα-
στηρίων. 

Άρθρο 48
Διευθυντής Εργαστηρίου - Διαδικασία εκλογής - 

Αρµοδιότητες

1. Κάθε πανεπιστηµιακό εργαστήριο διοικείται από τον
Διευθυντή του. Ως Διευθυντής πανεπιστηµιακού εργα-
στηρίου εκλέγεται µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθµίδας
του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Δι-
ευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώ-
που στο αξίωµα του Διευθυντή πανεπιστηµιακού εργα-
στηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισµό θητειών. Δικαίω-
µα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωµα του Διευθυ-
ντή έχουν µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπη-
ρετούν στο  πανεπιστηµιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή
συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό του εργαστηρί-
ου.  

2. Ένα πανεπιστηµιακό εργαστήριο θεωρείται αυτοδύ-
ναµο όταν έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτό
κατ’ ελάχιστον πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθ-
µίδας. Εάν το πανεπιστηµιακό εργαστήριο είναι αυτοδύ-
ναµο κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλε-
κτορικό σώµα για την εκλογή του Διευθυντή απαρτίζεται
από όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. που είναι τοποθετηµένα και υπη-
ρετούν σε αυτό. Εάν ο αριθµός των µελών Δ.Ε.Π., που έ-
χει τοποθετηθεί και υπηρετεί σε ένα πανεπιστηµιακό ερ-
γαστήριο υπολείπεται του αριθµού πέντε (5) κατά τον
χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώµα
απαρτίζεται από όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. της ακαδηµαϊκής
µονάδας στην οποία αυτό εντάσσεται. Εάν ένα Εργα-
στήριο είναι διεπιστηµονικό και ο αριθµός των µελών
Δ.Ε.Π., που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί σε ένα πανε-
πιστηµιακό εργαστήριο υπολείπεται του αριθµού πέντε
(5) κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλε-
κτορικό σώµα απαρτίζεται από όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. των
συνεργαζόµενων ακαδηµαϊκών µονάδων για την ίδρυση
του εργαστηρίου. 

3. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέ-
ση του Διευθυντή πανεπιστηµιακού εργαστηρίου όσοι α-
ποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του α-
νώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για
την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανε-
πιστηµιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) µόνο µέλος
Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κα-
τοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστηµιακού εργαστηρίου
δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή άλλου αξιώµατος
µονοµελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή µε την ιδιότητα µέλους
συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.. 

4. Η προκήρυξη εκλογών για την εκλογή του Διευθυ-
ντή του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου πραγµατοποιείται
από τον επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας στην ο-
ποία εντάσσεται το Εργαστήριο, Πρύτανη, Κοσµήτορα,
Πρόεδρο Τµήµατος ή Διευθυντή Τοµέα, τουλάχιστον
τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διευθυ-
ντή. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθε-
σµία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ηµερο-
µηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επανα-
ληπτική ηµεροµηνία διεξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία
και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία εκλο-
γής. Ο επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας, στην ο-
ποία εντάσσεται το πανεπιστηµιακό εργαστήριο µεριµνά
για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του
Α.Ε.Ι. και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτε-
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ρη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέ-

σω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε την επιµέλεια του επι-
κεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας, στην οποία εντάσ-
σεται το πανεπιστηµιακό εργαστήριο, µε την προϋπόθε-
ση ότι δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος, οπότε την επιµέλεια
της εκλογικής διαδικασίας αναλαµβάνει ο νόµιµος ανα-
πληρωτής του, αν υπάρχει, άλλως το αρχαιότερο µέλος
Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην ακαδηµαϊκή µονάδα. Η εκλογι-
κή διαδικασία πραγµατοποιείται µε καθολική, άµεση και
µυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά µε τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συ-
στήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της
ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την ε-
πωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έ-
ρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Ειδικότερα, ο επικεφα-
λής της ακαδηµαϊκής µονάδας ελέγχει αν οι υποψήφιοι
πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιµότητας και καταρτίζει
ενιαίο ψηφοδέλτιο µε όλους τους υποψηφίους. Η ψηφο-
φορία είναι άµεση και µυστική. Αν κανείς από τους υπο-
ψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
του ειδικού εκλεκτορικού σώµατος της παρ. 2 ή αν υπάρ-
χει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, οµοίως
µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα µεταξύ των υποψηφίων που καταλαµβάνουν την
πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής
διαδικασίας, αυτή επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, ο-
πότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχε-
τική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισο-
ψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής ηλεκτρονική
κλήρωση. Αν υπάρχει µόνο ένας (1) υποψήφιος, αυτός ε-
κλέγεται µόνο αν λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον
των εγκύρων ψήφων των µελών του ειδικού εκλεκτορι-
κού σώµατος της παρ. 2 που συµµετέχουν στην ψηφο-
φορία. 

6. Ο επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας επιβλέπει
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσµατα
της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και
αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του
Α.Ε.Ι.. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδι-
κασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλο-
γής, η οποία αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατά την εκλογική
διαδικασία ή ο µοναδικός υποψήφιος δεν ψηφιστεί από
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των µελών του ειδικού ε-
κλεκτορικού σώµατος της παρ. 2 που συµµετέχουν στην
ψηφοφορία ή ο Διευθυντής του πανεπιστηµιακού εργα-
στηρίου παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο,
µε απόφαση της Συγκλήτου, µετά από εισήγηση του αρ-
µόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας
στην οποία εντάσσεται το πανεπιστηµιακό εργαστήριο,
ήτοι της Κοσµητείας, της Συνέλευσης Τµήµατος ή της
Γενικής Συνέλευσης Τοµέα, ορίζεται νέος Διευθυντής
του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, ο οποίος είναι κατά
προτεραιότητα στη βαθµίδα του Καθηγητή, και αν δεν υ-
πάρχει στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στις δύο
(2) πρώτες περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου ο ορισµός
του Διευθυντή του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου είναι
για πλήρη θητεία, ενώ στην τρίτη και στην τέταρτη περί-
πτωση ο ορισµός του είναι έως την ηµεροµηνία λήξης
της θητείας του Διευθυντή που παραιτήθηκε ή εξέλιπε
για οποιονδήποτε λόγο. 

8. Αν στο πανεπιστηµιακό εργαστήριο δεν υπηρετούν
µέλη Δ.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή, η Σύγκλητος δύναται να ορίσει κατ’ εξαίρεση
Επίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στο πανεπιστηµιακό
εργαστήριο, έως την ηµεροµηνία διορισµού µέλους
Δ.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθη-
γητή. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, εντός προ-
θεσµίας ενός (1) µηνός από τον ορισµό, προκηρύσσονται
εκλογές σύµφωνα µε το παρόν. 

9. Ο Διευθυντής του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου έ-
χει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία του πανεπι-

στηµιακού εργαστηρίου, 
β) µεριµνά για την εφαρµογή του πρότυπου εσωτερι-

κού κανονισµού λειτουργίας των πανεπιστηµιακών ερ-
γαστηρίων, του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του
πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, του εσωτερικού κανονι-
σµού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του
Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της νοµοθεσίας, 
γ) έχει την ιδιότητα του Επιστηµονικού Υπευθύνου σε

έργα/προγράµµατα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαχειρίζεται τους ίδι-
ους πόρους του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, 
δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη την τοποθέτηση ή διά-

θεση διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την υποστή-
ριξή του,
ε) εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

την πρόσληψη έκτακτου ερευνητικού, επιστηµονικού και
λοιπού προσωπικού για τις ανάγκες του πανεπιστηµια-
κού εργαστηρίου, 
στ) υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει το πανεπι-

στηµιακό εργαστήριο για την παροχή υπηρεσιών προς
τρίτους, 
ζ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται στον ε-

σωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανο-
νισµό λειτουργίας του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου. 

Άρθρο 49
Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστηµιακού 

εργαστηρίου

1. Κάθε πανεπιστηµιακό εργαστήριο δύναται να ασκεί
τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) διεξάγει βασική και εφαρµοσµένη έρευνα στα γνω-

στικά του αντικείµενα, µε σκοπό την ανάπτυξη νέας
γνώσης και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τόσο σε θεω-
ρητικό όσο και σε πειραµατικό - εφαρµοσµένο επίπεδο,
β) συνεργάζεται, κατόπιν απόφασης του αρµοδίου ορ-

γάνου του Α.Ε.Ι., µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής, αναγνωρισµένα ιδρύµατα της αλ-
λοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της η-
µεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστηµονικοί
στόχοι τους συµπίπτουν ή είναι συναφείς µε αυτούς του
πανεπιστηµιακού εργαστηρίου,
γ) εξασφαλίζει πόρους και πηγές χρηµατοδότησης για

την ενίσχυση της έρευνας στα αντικείµενα του πανεπι-
στηµιακού εργαστηρίου, 
δ) συνεισφέρει στη δηµιουργία νέων σύγχρονων και

ελκυστικών προγραµµάτων σπουδών πρώτου και δεύτε-
ρου κύκλου της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ε-
ντάσσεται, καθώς και στην αναβάθµιση των υφιστάµε-
νων, στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειµένων του πανε-
πιστηµιακού εργαστηρίου, 
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ε) παρέχει επιστηµονικό και εξειδικευµένο συµβου-
λευτικό έργο προς τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ι-
δίως µε γνωµοδοτήσεις και µελέτες,
στ) παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες προς τρίτα φυ-

σικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο-
θεσία και τον σκοπό του Α.Ε.Ι., και ιδίως προς τους φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται σύµ-
φωνα µε την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
ζ) αναλαµβάνει την εκπόνηση ερευνητικών και ανα-

πτυξιακών έργων/προγραµµάτων, την οικονοµική διαχεί-
ριση των οποίων αναλαµβάνει ο Ειδικός Λογαριασµός
Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., καθώς και την οργάνωση
και παροχή επιµορφωτικών προγραµµάτων µέσω του Κέ-
ντρου Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Ε.Ι.
στα γνωστικά αντικείµενα του πανεπιστηµιακού εργα-
στηρίου,  
η) αναλαµβάνει τη διεξαγωγή βιοµηχανικής έρευνας,

στο πλαίσιο συµφώνου συνεργασίας µε επιχειρήσεις ή
βιοµηχανίες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
θ) κάθε άλλη δραστηριότητα που καθορίζεται από τον

εσωτερικό κανονισµό του πανεπιστηµιακού εργαστηρί-
ου, εφόσον προάγει τη διδασκαλία, την επιστήµη και την
έρευνα στα γνωστικά αντικείµενα του πανεπιστηµιακού
εργαστηρίου και είναι σύµφωνη προς τους σκοπούς, την
αποστολή του Α.Ε.Ι. και την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Αν καταργηθεί πανεπιστηµιακό εργαστήριο, τα όρ-
γανα και ο εξοπλισµός του κατανέµονται µε απόφαση
της Συνέλευσης του Τµήµατος, αν το πανεπιστηµιακό
εργαστήριο ανήκει σε Τµήµα ή της Κοσµητείας, αν το
πανεπιστηµιακό εργαστήριο ανήκει σε Σχολή ή της Συ-
γκλήτου, αν το πανεπιστηµιακό εργαστήριο ανήκει σε
Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 50
Προσωπικό πανεπιστηµιακού εργαστηρίου

1. Η τοποθέτηση των µελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα πανεπιστηµιακά εργαστήρια πραγµα-
τοποιείται, µετά από αίτησή τους, ως ακολούθως: 
α) µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, κατόπιν α-

πόφασης της Συνέλευσης του Τµήµατος και γνώµης της
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, αν το πανεπιστηµιακό
εργαστήριο εντάσσεται σε Τοµέα, 
β) µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, κατόπιν α-

πόφασης της Συνέλευσης του Τµήµατος, αν το πανεπι-
στηµιακό εργαστήριο εντάσσεται σε Τµήµα,
γ) µε πράξη του Κοσµήτορα, µετά από απόφαση της

Κοσµητείας, αν το πανεπιστηµιακό εργαστήριο είναι διε-
πιστηµονικό και εντάσσεται σε Σχολή, 
δ) µε πράξη του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτι-

κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), µετά από απόφαση της Κοσµητεί-
ας και γνώµη των Συνελεύσεων των Τµηµάτων, αν το πα-
νεπιστηµιακό εργαστήριο είναι διεπιστηµονικό και ε-
ντάσσεται στο Α.Ε.Ι..
Οι πράξεις τοποθέτησης σε πανεπιστηµιακά εργαστή-

ρια που είναι εγκατεστηµένα σε πανεπιστηµιακά νοσο-
κοµεία που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων κοινοποιούνται µε την ε-
πιµέλεια του αρµόδιου οργάνου για την έκδοση της πρά-
ξης προς το Διοικητικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου. 

Σε περίπτωση πανεπιστηµιακού εργαστηρίου ή ειδικής
µονάδας αυτού που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκοµεία
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), η τοποθέτηση
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του νοσοκοµεί-
ου, έπειτα από θετική εισήγηση του επιστηµονικού συµ-
βουλίου, µε κριτήριο τη συνάφεια της ειδικότητας του
τοποθετούµενου µε το αντικείµενο του εργαστηρίου ή
της µονάδας και τη λειτουργία του νοσοκοµείου.  

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τοποθε-
τούνται µόνο σε ένα (1) πανεπιστηµιακό εργαστήριο του
Τµήµατος στο οποίο ανήκουν ή σε διεπιστηµονικό εργα-
στήριο που συµµετέχει το Τµήµα. Δύνανται να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από ένα (1) πανεπι-
στηµιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισµό λειτουρ-
γίας του άρθρου 47. 

3. Με τη διαδικασία της παρ. 1, τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µετακινούνται ή τοποθετούνται σε
άλλο πανεπιστηµιακό εργαστήριο της ακαδηµαϊκής µο-
νάδας όπου υπηρετούν, αν συγχωνευθεί, καταργηθεί ή
κατατµηθεί πανεπιστηµιακό εργαστήριο ή κατόπιν αιτή-
µατος του ενδιαφερόµενου µέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π..

4. Στα πανεπιστηµιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. δύναται
να τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., καθώς
και να απασχολούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες προ-
σωπικού:
α) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,
β) ερευνητές επί συµβάσει,
γ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστηµονικό, διοικητικό, τε-

χνικό και λοιπό προσωπικό µε σύµβαση έργου ή εργα-
σίας ορισµένου χρόνου σε περίπτωση εκτέλεσης έρ-
γων/προγραµµάτων του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου,
δ) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου

έργου επ΄ αµοιβή. 
5. Η µισθοδοσία του προσωπικού των περ. α) έως δ)

της παρ. 4 δεν βαρύνει τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και
καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους των εργαστηρίων,
η διαχείριση των οποίων πραγµατοποιείται µέσω του Ει-
δικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 51
Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 

από πανεπιστηµιακά εργαστήρια

1. Ως παροχή υπηρεσιών νοείται η παροχή επιστηµονι-
κών, τεχνολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών προς
τρίτους, η εκπόνηση ειδικών µελετών, η διεξαγωγή ειδι-
κών µετρήσεων, η διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων
και αναλύσεων, η παροχή γνωµοδοτήσεων, η παροχή τε-
χνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
η σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, η πα-
ροχή πολιτιστικών και κάθε είδους καλλιτεχνικών υπηρε-
σιών και κάθε άλλη συναφής εργασία, που πραγµατοποι-
ούνται υπό την ευθύνη ενός πανεπιστηµιακού εργαστη-
ρίου.

2. Κάθε πανεπιστηµιακό εργαστήριο του Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) δύναται να παρέχει υπη-
ρεσίες προς τρίτους, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις: 
α) έχει τουλάχιστον ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνη-

τικού Προσωπικού, του οποίου το γνωστικό αντικείµενο
είναι συναφές µε το αντικείµενο των υπηρεσιών που πα-
ρέχει το εργαστήριο, 
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β) δεν παρεµποδίζονται οι ερευνητικές και εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. και της ακαδηµαϊκής µο-
νάδας στην οποία εντάσσεται, 
γ) οι δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπη-

ρεσιών δεν προκαλούν επιβάρυνση εις βάρος του προϋ-
πολογισµού του Α.Ε.Ι., 
δ) η κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι

εύλογη και δίκαιη και κάθε πανεπιστηµιακό εργαστήριο
εφαρµόζει κοστοστρεφή µεθοδολογία τιµολόγησης επί
των υπηρεσιών αυτών,
ε) οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύµφωνες µε

τον σκοπό και το αντικείµενο του πανεπιστηµιακού ερ-
γαστηρίου, όπως αυτός καθορίζεται στην απόφαση ίδρυ-
σής του και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του,
στ) το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο

και επαρκεί για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το πανεπιστηµια-

κό εργαστήριο πρέπει να πληρούν µια (1) τουλάχιστον α-
πό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) να παρουσιάζουν επιστηµονικό ενδιαφέρον και να

προάγουν την εξέλιξη της επιστήµης, 
β) να ενισχύουν την εξωστρέφεια του Ιδρύµατος και 
γ) να ωφελούν την κοινωνία και την οικονοµία, να α-

νταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες του Α.Ε.Ι.
και της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, την καινο-
τοµία, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και να
συµβάλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας. 

4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του πανεπιστηµιακού εργαστηρί-
ου, καθορίζεται το ακριβές ύψος της τιµής κάθε είδους
οµοειδών υπηρεσιών που παρέχονται προς απροσδιόρι-
στο αριθµό φυσικών προσώπων. Η εισήγηση, πέραν των
στοιχείων των παρ. 2 και 3, περιλαµβάνει: α) το είδος και
την περιγραφή κάθε υπηρεσίας, β) την τιµή ανά είδος υ-
πηρεσίας, γ) το εύρος τιµολόγησης από τρίτους οικονο-
µικούς φορείς, εφόσον υπάρχουν, που προσφέρουν ταυ-
τόσηµες υπηρεσίες, και δ) οικονοµοτεχνική ανάλυση κό-
στους της υπηρεσίας, στην οποία περιλαµβάνεται υπο-
λογισµός του κόστους απασχόλησης προσωπικού, των
αναλωσίµων και λοιπών ειδών, των πάγιων δαπανών και
της απόσβεσης εξοπλισµού. 

5. Οι τιµές ταυτόσηµων υπηρεσιών µεταξύ του ίδιου ή
άλλου πανεπιστηµιακού εργαστηρίου του Α.Ε.Ι. δεν δύ-
νανται να διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους.

6. Αν παρέχονται υπηρεσίες από πανεπιστηµιακά ερ-
γαστήρια, των οποίων η διαδικασία κοστολόγησης ρυθ-
µίζεται από την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµόζεται η εν
λόγω νοµοθεσία. 

Άρθρο 52
Διαδικασία σύναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών

1. Τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια του Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να παρέχουν υ-
πηρεσίες προς φορείς του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα,
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), κατόπιν σύναψης σύµβασης παροχής υπηρε-
σιών, η οποία υπόκειται υποχρεωτικά σε έγγραφο τύπο.
Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών εγκρίνονται από την
Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), κατόπιν αιτήµατος του Διευθυντή

του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου ή άλλου ενδιαφερό-
µενου µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που
υπηρετεί στο πανεπιστηµιακό εργαστήριο και επιθυµεί
να παράσχει υπηρεσίες µέσω του πανεπιστηµιακού ερ-
γαστηρίου. Περίληψή τους αναρτάται στο πρόγραµµα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να εγκρίνεται πρότυπο σχέδιο σύµβα-
σης παροχής υπηρεσιών για κάθε πανεπιστηµιακό εργα-
στήριο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο, εφόσον το πανεπι-
στηµιακό εργαστήριο εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας. 

2. Αν το είδος των υπηρεσιών προϋποθέτει τη χρήση
πόρων του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, όπως εξοπλι-
σµού, υποδοµών και ανθρώπινου δυναµικού που υπηρε-
τεί ήδη στο πανεπιστηµιακό εργαστήριο, για την έγκριση
της σύµβασης από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης του Διευθυντή του
πανεπιστηµιακού εργαστηρίου περί της δυνατότητας
διάθεσης των πόρων που απαιτούνται, ανά περίπτωση,
για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να παρακω-
λύεται η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του
πανεπιστηµιακού εργαστηρίου και της ακαδηµαϊκής µο-
νάδας στην οποία εντάσσεται. 

3. Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών των πανεπιστη-
µιακών εργαστηρίων περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία: 
α) την επωνυµία του Α.Ε.Ι. και του εργαστηρίου, 
β) το είδος και την περιγραφή των υπηρεσιών,
γ) το συµβατικό τίµηµα των υπηρεσιών, 
δ) τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, 
ε) τον προτεινόµενο Επιστηµονικό Υπεύθυνο σύµφω-

να µε το άρθρο 234 για την ορθή εκτέλεση του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, 
στ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα κάθε συµβαλ-

λόµενου µέρους, 
ζ) το δικαίωµα προβολής ή προώθησης του αντικειµέ-

νου ή των αποτελεσµάτων των υπηρεσιών που περιγρά-
φονται στη σύµβαση από τον αντισυµβαλλόµενο αποδέ-
κτη των υπηρεσιών, καθώς και τα µέσα προβολής ή προ-
ώθησης, 
η) το έκτακτο ερευνητικό, επιστηµονικό και λοιπό προ-

σωπικό, εφόσον κρίνεται αναγκαία η απασχόληση έκτα-
κτου προσωπικού για την ορθή υλοποίηση της σύµβα-
σης,
θ) ρήτρες εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας, αν υφί-

σταται σχετική ανάγκη, 
ι) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την

ορθή υλοποίηση της σύµβασης.
4. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνα-

ψης της σύµβασης, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης διακρι-
τού έργου/προγράµµατος του Ε.Λ.Κ.Ε. σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης παροχής υπηρεσιών. 

5. Τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. που παρέ-
χουν υπηρεσίες δύνανται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. να συνά-
πτουν συνεργασίες µε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 υπό τη µορφή προγραµµατι-
κών συµβάσεων µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, που ε-
γκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε.. Αν το είδος των υπηρεσιών προϋποθέτει τη
χρήση πόρων του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, απαι-
τείται η προσκόµιση της βεβαίωσης της παρ. 2.  

6. Τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. που παρέ-
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χουν υπηρεσίες, δύνανται να συµµετέχουν µέσω του
Ε.Λ.Κ.Ε., ως υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς σε κάθε εί-
δους διαγωνιστική διαδικασία αναθετουσών αρχών για
τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης µε αντικείµενο την παρο-
χή υπηρεσιών σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. δύναται να
προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ως υποψήφιος
οικονοµικός φορέας σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 συ-
µπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας έκδοσης εγγυητι-
κής επιστολής. Αν ο Ε.Λ.Κ.Ε. αναδειχθεί ως ανάδοχος
της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε απόφαση της Επιτρο-
πής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνεται η σύναψη της δη-
µόσιας σύµβασης και ακολουθεί η αποδοχή διαχείρισης
έργου/προγράµµατος µε αντικείµενο την παροχή των υ-
πηρεσιών που περιγράφονται στη διαγωνιστική διαδικα-
σία, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του πανε-
πιστηµιακού εργαστηρίου ή άλλο µέλος που υπηρετεί ή
παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό.

Άρθρο 53
Οικονοµική διαχείριση πόρων εργαστηρίων 

1. Η οικονοµική διαχείριση κάθε είδους πόρων που
προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών µέσω πανεπι-
στηµιακών εργαστηρίων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος (Α.Ε.Ι.) πραγµατοποιείται µέσω έργων/προ-
γραµµάτων του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.. Τα έσοδα από την παροχή υπη-
ρεσιών µέσω πανεπιστηµιακών εργαστηρίων εισπράττο-
νται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και εγγράφονται στον
προϋπολογισµό έργου/προγράµµατος του Εργαστηρίου
και στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε.. Με απόφαση του
Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτρο-
πής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό πα-
ρακράτησης επί των εσόδων που προέρχονται από την
παροχή υπηρεσιών των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων
του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 237 του
παρόντος. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης του Διευθυντή του πανεπιστηµιακού εργαστη-
ρίου, είναι δυνατή η ανάθεση της οικονοµικής διαχείρι-
σης των πόρων που προέρχονται από την παροχή υπηρε-
σιών του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου στην Εταιρεία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι..
Με όποια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό παρακράτη-
σης επί των πόρων του, το οποίο παρακρατάται υπέρ της
Εταιρείας. 

3. Οι πόροι που προέρχονται από την παροχή υπηρε-
σιών µέσω πανεπιστηµιακών εργαστηρίων αποτελούν ι-
διωτικούς πόρους του Α.Ε.Ι.. Ενδεικτικά δύνανται να κα-
λύπτουν δαπάνες για αµοιβές πρόσθετου ερευνητικού,
επιστηµονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσω-
πικού του πανεπιστηµιακού εργαστηρίου, πρόσθετες α-
µοιβές των µελών του µόνιµου προσωπικού του Εργα-
στηρίου, µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και διοικητικού προσωπικού, δαπάνες µετακινήσεων, δη-
µοσιεύσεων, οργάνωσης συνεδρίων, καθώς και δηµό-
σιων συµβάσεων για την προµήθεια αναγκαίων ειδών για
την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστηµιακών
εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων τους. 

Άρθρο 54
Πανεπιστηµιακές κλινικές - Διαδικασία ίδρυσης - 

Σκοπός

1. Οι πανεπιστηµιακές κλινικές αποτελούν ακαδηµαϊ-
κές µονάδες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), που ιδρύονται και εντάσσονται σε Τµήµα που ε-
µπίπτει στο πεδίο των Επιστηµών Υγείας, όπως Ιατρική,
Νοσηλευτική, Οδοντιατρική ή Κτηνιατρική των Α.Ε.Ι., κα-
θώς και τους Τοµείς των Τµηµάτων αυτών. Διατµηµατική
πανεπιστηµιακή κλινική δύναται να ιδρύεται από περισ-
σότερα Τµήµατα µιας Σχολής Επιστηµών Υγείας, αν υφί-
σταται τεκµηριωµένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή της α-
πό µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
διαφορετικών Τµηµάτων της ίδιας Σχολής. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, δύνανται να ι-
δρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζο-
νται ή καταργούνται πανεπιστηµιακές κλινικές του
Α.Ε.Ι.. Ειδικά, για τις πανεπιστηµιακές κλινικές που ι-
δρύονται στο πλαίσιο συνεργασίας περισσοτέρων Τµη-
µάτων σε Σχολή Επιστηµών Υγείας, απαιτείται η σύµφω-
νη γνώµη της Κοσµητείας της Σχολής. Με την απόφαση
ίδρυσης της πανεπιστηµιακής κλινικής εγκρίνεται ο εσω-
τερικός κανονισµός λειτουργίας της. Με την ίδια διαδι-
κασία µεταβάλλεται η έδρα πανεπιστηµιακής κλινικής. 

3. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος προς τη
Σύγκλητο για την ίδρυση πανεπιστηµιακής κλινικής, πε-
ριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την αποστολή, τον σκοπό και τις δραστηριότητες

της υπό ίδρυση πανεπιστηµιακής κλινικής, που εξυπηρε-
τούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ίδια ή
συναφή γνωστικά αντικείµενα µε αυτά της ακαδηµαϊκής
µονάδας,
β) το προσωπικό της ακαδηµαϊκής µονάδας που θα

στελεχώσει την Κλινική, 
γ) την έδρα, καθώς και τη διάθεση υποδοµών ή εξοπλι-

σµού για τις ανάγκες της Κλινικής, 
δ) τη µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας για την ί-

δρυση της Κλινικής,
ε) το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας

της Κλινικής, µε τον οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα
σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία της. 

4. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, µετονοµασίας, κατάρ-
γησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των Εσωτερικών
Κανονισµών Λειτουργίας των Πανεπιστηµιακών Κλινι-
κών κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 55
Διευθυντής Κλινικής - Διαδικασία εκλογής - 

Αρµοδιότητες

1. Κάθε πανεπιστηµιακή κλινική διοικείται από τον Δι-
ευθυντή της. Ως Διευθυντής εκλέγεται µέλος Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλη-
σης, της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγη-
τή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή
του ίδιου προσώπου στο αξίωµα του Διευθυντή πανεπι-
στηµιακής κλινικής επιτρέπεται χωρίς περιορισµό θητει-
ών. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωµα
του Διευθυντή έχουν µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετη-
θεί και υπηρετούν στην πανεπιστηµιακή κλινική και έ-
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χουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό της
κλινικής. 

2. Μια πανεπιστηµιακή κλινική θεωρείται αυτοδύναµη
όταν έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτή κατ΄ ε-
λάχιστον πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθµίδας.
Εάν η πανεπιστηµιακή κλινική είναι αυτοδύναµη κατά
τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό
σώµα για την εκλογή του Διευθυντή απαρτίζεται από ό-
λα τα µέλη Δ.Ε.Π. που είναι τοποθετηµένα και υπηρε-
τούν σε αυτή. Εάν ο αριθµός των µελών Δ.Ε.Π. που υπη-
ρετεί σε µία πανεπιστηµιακή κλινική υπολείπεται του α-
ριθµού πέντε (5) κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλο-
γών, το εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή του Διευθυντή
απαρτίζεται από όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. της ακαδηµαϊκής
µονάδας στην οποία αυτή εντάσσεται. 

3. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέ-
ση του Διευθυντή της πανεπιστηµιακής κλινικής όσοι α-
ποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του α-
νώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για
την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στην κλι-
νική υπηρετεί ένα (1) µόνο µέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει
κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή
της πανεπιστηµιακής κλινικής δεν είναι ασυµβίβαστη µε
την κατοχή άλλου αξιώµατος µονοµελούς οργάνου διοί-
κησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή
τη συµµετοχή ως µέλους σε συλλογικά όργανα του
Α.Ε.Ι..

4. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή
της πανεπιστηµιακής κλινικής πραγµατοποιείται από τον
επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ε-
ντάσσεται η πανεπιστηµιακή κλινική, ήτοι Κοσµήτορα,
Πρόεδρο Τµήµατος ή Διευθυντή Τοµέα, τουλάχιστον
τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετού-
ντος Διευθυντή. Στην προκήρυξη του πρώτου εδαφίου ο-
ρίζονται η διαδικασία και η προθεσµία υποβολής των αι-
τήσεων υποψηφιότητας, η ηµεροµηνία διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ηµεροµηνία διε-
ξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία, και κάθε άλλη λεπτοµέ-
ρεια σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής. Ο επικεφαλής
της ακαδηµαϊκής µονάδας, στην οποία εντάσσεται η πα-
νεπιστηµιακή κλινική, µεριµνά για την ανάρτηση της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίη-
ση της προκήρυξης.

5. Η εκλογική διαδικασία πραγµατοποιείται µε καθολι-
κή, άµεση και µυστική ψηφοφορία που διενεργείται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά µε τη χρήση του ειδικού πληρο-
φοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλ-
πη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµο-
σίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνο-
λογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Ειδικότερα,
ο επικεφαλής ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις εκλογιµότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφο-
δέλτιο µε όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι
άµεση και µυστική. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του ειδικού ε-
κλεκτορικού σώµατος της παρ. 2 ή αν υπάρχει ισοψηφία,
η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ
των υποψηφίων που καταλαµβάνουν την πρώτη και τη
δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας,
αυτή επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψη-
φοφορίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγε-

ται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψη-
φία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενερ-
γείται από τον επικεφαλής κλήρωση ενώπιον των υπο-
ψηφίων που ισοψήφησαν. Αν υπάρχει µόνο ένας (1) υπο-
ψήφιος, αυτός εκλέγεται µόνο αν λάβει το ένα τρίτο
(1/3) τουλάχιστον των εγκύρων ψήφων των µελών του
ειδικού εκλεκτορικού σώµατος της παρ. 2 που συµµετέ-
χουν στην ψηφοφορία.

6. Ο επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας της παρ. 4
επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα απο-
τελέσµατα της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Δι-
ευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύ-
τανη του Α.Ε.Ι.. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογι-
κής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη
εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ».

7. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατά την εκλογική
διαδικασία ή ο µοναδικός υποψήφιος δεν ψηφιστεί από
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των µελών του ειδικού ε-
κλεκτορικού σώµατος της παρ. 2 που συµµετέχουν στην
ψηφοφορία ή ο Διευθυντής της πανεπιστηµιακής κλινι-
κής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, µε α-
πόφαση της Συγκλήτου, µετά από εισήγηση του αρµόδι-
ου συλλογικού οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας,
στην οποία εντάσσεται η πανεπιστηµιακή κλινική, της
Κοσµητείας, της Συνέλευσης Τµήµατος ή της Γενικής Συ-
νέλευσης Τοµέα, ορίζεται νέος Διευθυντής πανεπιστη-
µιακής κλινικής, ο οποίος είναι κατά προτεραιότητα στη
βαθµίδα του Καθηγητή, και αν δεν υπάρχει στη βαθµίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή. Στις δύο (2) πρώτες περι-
πτώσεις του πρώτου εδαφίου ο ορισµός του Διευθυντή
της πανεπιστηµιακής κλινικής είναι για πλήρη θητεία, ε-
νώ στην τρίτη και στην τέταρτη περίπτωση ο ορισµός
του είναι έως την ηµεροµηνία λήξης της θητείας του Δι-
ευθυντή που παραιτήθηκε ή εξέλιπε για οποιονδήποτε
λόγο. 

8. Αν στην πανεπιστηµιακή κλινική δεν υπηρετούν µέ-
λη Δ.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, η Σύγκλητος δύναται να ορίσει κατ’ εξαίρεση Ε-
πίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στην πανεπιστηµιακή
κλινική, έως την ηµεροµηνία διορισµού µέλους Δ.Ε.Π.
στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, σε προθεσµία ε-
νός (1) µηνός από τον ορισµό, προκηρύσσονται εκλογές
σύµφωνα µε το παρόν. Αν δεν υπηρετεί κανένα µέλος
Δ.Ε.Π., µε πράξη του αρµόδιου οργάνου, µετακινείται
µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος µε γνωστικό αντικείµενο συ-
ναφές µε αυτό της Κλινικής, προκειµένου να αναλάβει
τα καθήκοντα Διευθυντή, έως την ηµεροµηνία διορισµού
του πρώτου µέλους Δ.Ε.Π. στην Κλινική, και σε προθε-
σµία ενός (1) µηνός από τη µετακίνησή του προκηρύσσο-
νται εκλογές σύµφωνα µε το παρόν.

9. Ο Διευθυντής της πανεπιστηµιακής κλινικής έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία της πανεπι-

στηµιακής κλινικής, 
β) µεριµνά για την εφαρµογή του εσωτερικού κανονι-

σµού λειτουργίας της πανεπιστηµιακής κλινικής, του ε-
σωτερικού κανονισµού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων
των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της
νοµοθεσίας, 
γ) έχει την ιδιότητα του Επιστηµονικού Υπευθύνου σε

έργα/προγράµµατα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυ-
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λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαχειρίζεται τους ίδι-
ους πόρους της πανεπιστηµιακής κλινικής, 
δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη την τοποθέτηση ή διά-

θεση διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την υποστή-
ριξή της,
ε) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται στον ε-

σωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανο-
νισµό λειτουργίας της πανεπιστηµιακής κλινικής. 

Άρθρο 56
Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστηµιακής κλινικής

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του αρµόδιου οργάνου της ακαδηµαϊκής µονά-
δας όπου εντάσσεται η πανεπιστηµιακή κλινική, εγκρίνε-
ται ή τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-
γίας της κλινικής, στον οποίον περιλαµβάνονται θέµατα
σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία της. 

2. Αν καταργηθεί πανεπιστηµιακή κλινική, τα όργανα
και ο εξοπλισµός της κατανέµονται µε απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τµήµατος, αν η Κλινική ανήκει σε Τµήµα ή
σε Τοµέα, ή µε απόφαση της Κοσµητείας, αν η πανεπι-
στηµιακή κλινική ανήκει σε Σχολή. 

Άρθρο 57
Προσωπικό πανεπιστηµιακής κλινικής

1. Η τοποθέτηση των µελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) στις πανεπιστηµιακές κλινικές πραγµατο-
ποιείται ως ακολούθως: 
α) µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, κατόπιν α-

πόφασης της Συνέλευσης του Τµήµατος και γνώµης της
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, αν η πανεπιστηµιακή
κλινική εντάσσεται σε Τοµέα, 
β) µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, κατόπιν α-

πόφασης της Συνέλευσης του Τµήµατος, αν η πανεπι-
στηµιακή κλινική εντάσσεται σε Τµήµα,
γ) µε πράξη του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτι-

κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), µετά από απόφαση της Κοσµητεί-
ας και γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος, αν η πανε-
πιστηµιακή κλινική εντάσσεται σε Σχολή, µε περισσότε-
ρα από ένα (1) Τµήµατα. 
Οι πράξεις τοποθέτησης σε πανεπιστηµιακές κλινικές

ή ειδικές µονάδες αυτών που έχουν εγκατασταθεί σε πα-
νεπιστηµιακά νοσοκοµεία που εµπίπτουν στην αρµοδιό-
τητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων κοινο-
ποιούνται µε την επιµέλεια του αρµόδιου οργάνου για
την έκδοση της πράξης προς το Διοικητικό Συµβούλιο
του νοσοκοµείου. Σε περίπτωση πανεπιστηµιακού κλινι-
κής ή ειδικής µονάδας αυτής που είναι εγκατεστηµένες
σε νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
η τοποθέτηση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του νοσοκοµείου, έπειτα από θετική εισήγηση του επι-
στηµονικού συµβουλίου, µε κριτήριο τη συνάφεια της ει-
δικότητας του τοποθετούµενου µε το αντικείµενο του
εργαστηρίου ή της µονάδας και τη λειτουργία του νοσο-
κοµείου.  

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τοποθε-
τούνται µόνο σε µια (1) πανεπιστηµιακή κλινική του
Α.Ε.Ι., αλλά δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους

σε περισσότερες από µια (1) πανεπιστηµιακές κλινικές
του Α.Ε.Ι.. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που
είναι τοποθετηµένα σε πανεπιστηµιακά εργαστήρια δεν
δύνανται να τοποθετούνται παράλληλα και σε πανεπι-
στηµιακή κλινική, πλην όµως δύνανται να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε αυτήν. 

3. Με τη διαδικασία της παρ. 1, τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µετακινούνται ή τοποθετούνται σε
άλλη πανεπιστηµιακή κλινική της ακαδηµαϊκής µονάδας
όπου υπηρετούν, αν συγχωνευθεί, καταργηθεί ή κατα-
τµηθεί πανεπιστηµιακή κλινική ή κατόπιν αιτήµατος του
ενδιαφερόµενου µέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π..

4. Στις πανεπιστηµιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. δύναται να
τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., καθώς και
να απασχολούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες προσω-
πικού:
α) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, 
β) ερευνητές επί συµβάσει, 
γ) επιστηµονικοί συνεργάτες του άρθρου 58,
δ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστηµονικό, διοικητικό, τε-

χνικό και λοιπό προσωπικό µε σύµβαση έργου ή εργα-
σίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση έργων/προ-
γραµµάτων, που εκπονεί η πανεπιστηµιακή κλινική µέσω
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.), 
ε) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου

έργου επ΄ αµοιβή. 
5. Η µισθοδοσία του προσωπικού των περ. α) έως ε)

της παρ. 4 δεν βαρύνει τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και
καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους των κλινικών, η
διαχείριση των οποίων πραγµατοποιείται µέσω του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 58
Επιστηµονικοί συνεργάτες πανεπιστηµιακών 

εργαστηρίων και κλινικών 

1. Επιστηµονικό ιατρικό, νοσηλευτικό, ερευνητικό, ερ-
γαστηριακό, παραϊατρικό προσωπικό δύναται να απα-
σχολείται για τις ανάγκες έργων/προγραµµάτων που εκ-
πονούνται από πανεπιστηµιακά εργαστήρια, πανεπιστη-
µιακές κλινικές και ειδικές µονάδες πανεπιστηµιακών
κλινικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
µέσω των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Η επιλογή του προσωπικού πραγ-
µατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 243 και η δαπάνη µι-
σθοδοσίας του βαρύνει τον προϋπολογισµό έργων/προ-
γραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικούς ή διε-
θνείς πόρους των ως άνω ακαδηµαϊκών µονάδων. 

2. Η διεξαγωγή κλινικού, εργαστηριακού ή νοσηλευτι-
κού έργου από το έκτακτο προσωπικό της παρ. 1 πραγ-
µατοποιείται υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις του Δι-
ευθυντή της πανεπιστηµιακής κλινικής ή του πανεπιστη-
µιακού εργαστηρίου και του Επιστηµονικού Υπευθύνου
του έργου/προγράµµατος, στο οποίο απασχολείται το
προσωπικό. Το προσωπικό της παρούσας που ασκεί κλι-
νικό ή εργαστηριακό έργο οφείλει να προσκοµίζει στον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ια-
τρικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.

3. Με επιµέλεια της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικη-
τικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. κοινοποιείται
περίληψη της σύµβασης του έκτακτου προσωπικού της
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παρ. 1 στο Διοικητικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου, όπου
είναι εγκατεστηµένο το πανεπιστηµιακό εργαστήριο ή η
κλινική, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) η-
µερών από την ηµεροµηνία έναρξης της απασχόλησης
του προσωπικού. 

4. Επιστηµονικοί συνεργάτες της παρ. 1 που απασχο-
λούνται για τις ανάγκες πανεπιστηµιακών κλινικών και
πανεπιστηµιακών εργαστηρίων ή ειδικών µονάδων αυ-
τών δύνανται να συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφηµε-
ριών του νοσοκοµείου αντίστοιχης κατηγορίας προσωπι-
κού, µετά από σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβου-
λίου (Δ.Σ.) και θετική εισήγηση του επιστηµονικού συµ-
βουλίου του νοσοκοµείου στο οποίο εγκαθίσταται το πα-
νεπιστηµιακό εργαστήριο ή η πανεπιστηµιακή κλινική ή η
ειδική µονάδα όπου απασχολούνται.

Άρθρο 59
Λοιπές διατάξεις για τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια

και τις κλινικές

1. Σε πανεπιστηµιακά εργαστήρια και πανεπιστηµιακές
κλινικές που εγκαθίστανται σε νοσοκοµεία του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστηµιακά νοσο-
κοµεία που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή στο Ευγενίδειο Θερα-
πευτήριο, δύναται να εγκαθίσταται επιστηµονικός εξο-
πλισµός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.)
ή του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου
του Α.Ε.Ι. ή της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αντί-
στοιχα, και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του
φορέα στον οποίον εγκαθίστανται. Για την εγκατάσταση
εξοπλισµού απαιτείται η σύναψη προγραµµατικής συµ-
φωνίας µεταξύ του νόµιµου εκπροσώπου του νοσοκοµεί-
ου του Ε.Σ.Υ. ή του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου ή του
Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, του Διευθυντή του πανεπι-
στηµιακού εργαστηρίου ή της πανεπιστηµιακής κλινικής
και του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου της Επιτρο-
πής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως αν ο εξοπλισµός
ανήκει στο Α.Ε.Ι. ή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., µε την οποία
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της
χρήσης του εξοπλισµού και οι υποχρεώσεις και τα δικαι-
ώµατα των συµβαλλόµενων µερών. Η διαχείριση των ε-
σόδων που προκύπτουν από τη χρήση εξοπλισµού του
παρόντος πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. σε διακριτό έργο/πρόγραµµα µε Επι-
στηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του εργαστηρίου ή
της κλινικής. 

2. Πανεπιστηµιακά εργαστήρια, πανεπιστηµιακές κλι-
νικές των Α.Ε.Ι. ή ειδικές µονάδες αυτών δύνανται να ε-
ντάσσονται και να λειτουργούν σε νοσοκοµεία του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστηµιακά νο-
σοκοµεία που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή στο Ευγενίδειο Θε-
ραπευτήριο. Η ένταξη του πρώτου εδαφίου διενεργείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της
Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του αρµοδίου
συλλογικού οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας, στην ο-
ποία εντάσσεται το εργαστήριο ή η κλινική ή ειδική µο-
νάδα, και µετά από έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου
του νοσοκοµείου υποδοχής, κατόπιν θετικής εισήγησης
του επιστηµονικού του συµβουλίου. Με όµοια απόφαση
και διαδικασία είναι δυνατή η µετακίνηση ή µετεγκατά-

σταση ή απένταξη πανεπιστηµιακών εργαστηρίων, κλινι-
κών των Α.Ε.Ι. και ειδικών µονάδων τους από νοσοκο-
µεία του Ε.Σ.Υ., από πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία που ε-
µπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων ή από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. 

3. Πανεπιστηµιακές κλινικές που ιδρύονται από Τµήµα-
τα Οδοντιατρικής ή Κτηνιατρικής των Α.Ε.Ι. δύναται είτε
να εγκαθίστανται και να λειτουργούν εντός των εγκατα-
στάσεων των Α.Ε.Ι. είτε να εντάσσονται σε νοσοκοµεία
του Ε.Σ.Υ. ή σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία που εµπί-
πτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Για την
ένταξη πανεπιστηµιακών κλινικών Τµηµάτων Οδοντια-
τρικής των Α.Ε.Ι. σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. εφαρµόζεται
αναλογικά η διαδικασία της παρ. 2. 

4. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Α.Ε.Ι. που υπηρε-
τεί σε πανεπιστηµιακές κλινικές και ειδικές µονάδες ή
πανεπιστηµιακά εργαστήρια, που έχουν εγκατασταθεί
σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή σε πανεπιστηµιακά νοσοκο-
µεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, σε ό,τι αφορά στην
υπηρεσία του στο νοσοκοµείο, θεωρείται ότι βρίσκεται
σε οργανική σχέση µε αυτό και υπάγεται στη δικαιοδο-
σία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρµόδιων οργάνων
του νοσοκοµείου, όπως το λοιπό προσωπικό της ιατρικής
υπηρεσίας. Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, στα οποία εί-
ναι ενταγµένες πανεπιστηµιακές κλινικές, οφείλουν να
διευκολύνουν το διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και διοι-
κητικό έργο των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτές. 

5. Πανεπιστηµιακές κλινικές των Α.Ε.Ι. δύνανται να
διενεργούν σε φυσικά πρόσωπα διαγνωστικές εξετάσεις
ή πράξεις, καθώς και θεραπευτικές πράξεις, οι οποίες α-
ποζηµιώνονται από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υ-
πηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύµφωνα µε τον Ενιαίο
Κανονισµό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τον σκο-
πό αυτόν συνάπτονται συµβάσεις µεταξύ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Διευθυντή της κλινικής και του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Α.Ε.Ι., που αναλαµβάνει την οικονοµική διαχείριση
των εσόδων, στις οποίες αναγράφονται το είδος των ε-
ξετάσεων και των πράξεων που αποζηµιώνονται µε ανα-
φορά του τίτλου εξέτασης ή πράξης και του κωδικού α-
ριθµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η τιµή αποζηµίωσης ανά εξέταση
ή πράξη, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε
τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών. Η παρού-
σα εφαρµόζεται αναλογικά και για τα πανεπιστηµιακά
εργαστήρια των Α.Ε.Ι. που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 

Άρθρο 60
Πανεπιστηµιακά µουσεία - Διαδικασία ίδρυσης - 

Σκοπός

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να ιδρύονται, συγ-
χωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται ή καταρ-
γούνται πανεπιστηµιακά µουσεία του Α.Ε.Ι. µε εκπαιδευ-
τικό και ερευνητικό σκοπό, καθώς και να µεταβάλλεται η
έδρα τους και να εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας
τους. Τα πανεπιστηµιακά µουσεία των Α.Ε.Ι. δύνανται να
αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ν. 4858/2021
(Α΄ 220). 
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2. Ένα πανεπιστηµιακό µουσείο δύναται να εντάσσε-
ται και να λειτουργεί στο πλαίσιο µιας ακαδηµαϊκής µο-
νάδας, Σχολής, Τµήµατος ή Τοµέα, ή απευθείας στο
Α.Ε.Ι.. Αν πανεπιστηµιακό µουσείο εντάσσεται σε επιµέ-
ρους ακαδηµαϊκή µονάδα, για την ίδρυση, µετονοµασία,
κατάργηση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας του, απαιτείται εισήγηση του αρµόδιου συλ-
λογικού οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία
εντάσσεται, της Κοσµητείας, της Συνέλευσης του Τµή-
µατος ή της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, προς τη Σύ-
γκλητο του Α.Ε.Ι..

3. Σκοπός του πανεπιστηµιακού µουσείου είναι να φυ-
λάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκµηριώνει, ερευνά, ερ-
µηνεύει και ιδίως να εκθέτει και να προβάλλει στους φοι-
τητές του Α.Ε.Ι., καθώς και στο ευρύ κοινό, συλλογές
αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υ-
λικών µαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός
του, µε σκοπό τη µελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχα-
γωγία. 

4. Για την ίδρυση πανεπιστηµιακού µουσείου εντός του
Α.Ε.Ι. απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η ύπαρξη τουλάχιστον µιας (1) µόνιµης συλλογής

αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής, εθνολογικής ή αποτελού-
µενης από άλλες υλικές µαρτυρίες του ανθρώπου και
του περιβάλλοντός του, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 45 του ν. 4858/2021,  
β) η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη φύλαξη,

συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση και µελέτη, έκθεση
και προβολή των συλλογών, καθώς και την υποδοχή και
εξυπηρέτηση των φοιτητών και του κοινού και 
γ) η εξασφάλιση κατάλληλου και επαρκούς επιστηµο-

νικού και λοιπού προσωπικού για την επίτευξη των σκο-
πών του µουσείου.

5. Η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 για
την ίδρυση πανεπιστηµιακού µουσείου περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) αναλυτική παρουσίαση του περιεχοµένου των συλ-

λογών του µουσείου και περιγραφή του τρόπου κατα-
γραφής και τεκµηρίωσής τους,
β) τους σκοπούς του Μουσείου, οι οποίοι πρέπει να ε-

ξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείµενα µε αυτά της ακα-
δηµαϊκής µονάδας, τις δράσεις και τις δραστηριότητες
του Μουσείου,
γ) αναφορά στην πολιτική εµπλουτισµού των συλλο-

γών,
δ) τεκµηρίωση της καταλληλότητας και της επάρκειας

των κτηρίων ή χώρων για την εγκατάσταση του πανεπι-
στηµιακού µουσείου, σε σχέση και µε τις επιµέρους λει-
τουργίες, τις οποίες τα κτήρια ή οι χώροι για την εγκατά-
σταση καλύπτουν, καθώς και της προσβασιµότητας των
φυσικών και ψηφιακών υποδοµών και υπηρεσιών του σε
προσωπικό και επισκέπτες µε αναπηρία, 
ε) το προσωπικό που θα στελεχώσει το πανεπιστηµια-

κό µουσείο,
στ) συνοπτική έκθεση, που περιλαµβάνει τις αρχές πα-

ρουσίασης των εκθεµάτων, το περιεχόµενο και τις δυνα-
τότητες θεµατολογικής αξιοποίησης της υφιστάµενης
συλλογής, σε συνάρτηση και µε αναφορές στον τόπο ό-
που βρίσκεται το µουσείο, 
ζ) σχέδιο για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτα-

κτης ανάγκης που να εξασφαλίζει την προστασία των
συλλογών, 

η) τους πόρους και κάθε πηγή χρηµατοδότησης του
πανεπιστηµιακού µουσείου, 
θ) εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του πανεπιστη-

µιακού µουσείου, 
ι) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ίδρυση, οργάνωση

και λειτουργία του πανεπιστηµιακού µουσείου.
Η απόφαση της Συγκλήτου της παρ. 1 συνοδεύεται α-

πό µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας για την ίδρυ-
ση Μουσείου. 

6. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, µετονοµασίας, κατάρ-
γησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των εσωτερικών
κανονισµών λειτουργίας των πανεπιστηµιακών µουσεί-
ων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Πολι-
τισµού και Αθλητισµού. 

Άρθρο 61
Διευθυντής Πανεπιστηµιακού Μουσείου

1. Διευθυντής πανεπιστηµιακού µουσείου εκλέγεται
µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
πλήρους απασχόλησης, της βαθµίδας του Καθηγητή ή Α-
ναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην ακαδηµαϊκή
µονάδα στην οποία εντάσσεται το πανεπιστηµιακό µου-
σείο. Η εκλογή του πραγµατοποιείται από ειδικό εκλε-
κτορικό σώµα, το οποίο αποτελείται από όλα τα µέλη
Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στην ακα-
δηµαϊκή µονάδα στην οποία εντάσσεται το Μουσείο. Η
θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. 

2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέ-
ση του Διευθυντή πανεπιστηµιακού µουσείου όσοι απο-
χωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώ-
τατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την
οποία προκηρύσσεται η θέση. 

3. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστηµιακού µου-
σείου δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή άλλου αξιώ-
µατος µονοµελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή µε την ιδιότητα µέ-
λους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι..

4. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή
πανεπιστηµιακού µουσείου πραγµατοποιείται από τον ε-
πικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας, όπου εντάσσεται
το πανεπιστηµιακό µουσείο, Κοσµήτορα, Πρόεδρο Τµή-
µατος ή Διευθυντή Τοµέα, ή τον Πρύτανη, εάν το πανεπι-
στηµιακό µουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι.. Η προκήρυξη
διενεργείται τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη
της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Στην προκή-
ρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ηµεροµηνία διεξαγω-
γής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ηµερο-
µηνία διεξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής. Ο επικε-
φαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας, στην οποία εντάσσε-
ται το πανεπιστηµιακό µουσείο, µεριµνά για την ανάρτη-
ση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και λαµ-
βάνει τα αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δη-
µοσιοποίηση της προκήρυξης.

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέ-
σω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε τη χρήση του ειδικού
πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή
Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού
Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) µε την
επιµέλεια του επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας
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της παρ. 4 ή του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., µε την προϋπόθεση
ότι δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος, οπότε την επιµέλεια της
εκλογικής διαδικασίας αναλαµβάνει ο νόµιµος αναπλη-
ρωτής του, αν υπάρχει, άλλως το αρχαιότερο µέλος
Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην ακαδηµαϊκή µονάδα. Ειδικότε-
ρα, ο επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας ελέγχει αν
οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιµότητας
και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο µε όλους τους υποψη-
φίους. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική. Αν κανείς
από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία του ειδικού εκλεκτορικού σώµατος της παρ.
1 ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνε-
ται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµε-
νη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψηφίων που κατα-
λαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας ά-
γονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαµβάνεται, ο-
µοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµενη ερ-
γάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκε-
ντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν
υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής
κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Αν
υπάρχει µόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται µόνο αν
λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των έγκυρων ψή-
φων των µελών του ειδικού εκλεκτορικού σώµατος της
παρ. 2 που συµµετέχουν στην ψηφοφορία.

6. Ο επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας επιβλέπει
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσµατα
της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και
αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του
Α.Ε.Ι.. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδι-
κασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλο-
γής, η οποία αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., δύναται να
οριστεί Διευθυντής του πανεπιστηµιακού µουσείου, χω-
ρίς τη διαδικασία εκλογής του παρόντος, εφόσον συ-
ντρέχουν διαζευκτικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) µη υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την εκλογική

διαδικασία, 
β) παραίτησης ή έκλειψης για οποιονδήποτε λόγο του

Διευθυντή του πανεπιστηµιακού µουσείου κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του, και έως τη λήξη της, 
γ) αν το πανεπιστηµιακό µουσείο εντάσσεται απευθεί-

ας στο Α.Ε.Ι., και όχι σε επιµέρους ακαδηµαϊκή µονάδα
του Α.Ε.Ι..

8. Ο Διευθυντής του πανεπιστηµιακού µουσείου έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία του πανεπι-

στηµιακού µουσείου, 
β) µεριµνά για την εφαρµογή του εσωτερικού κανονι-

σµού λειτουργίας του πανεπιστηµιακού µουσείου, του ε-
σωτερικού κανονισµού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων
των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της
νοµοθεσίας,
γ) έχει την ιδιότητα του Επιστηµονικού Υπευθύνου σε

έργα/προγράµµατα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαχειρίζεται τους ίδι-
ους πόρους του Μουσείου, 
δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη τη διάθεση διοικητικού

προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την υποστήριξή του,
ε) µεριµνά για τον εµπλουτισµό των συλλογών του

Μουσείου και την εφαρµογή των αρχών παρουσίασης
των εκθεµάτων,
στ) µεριµνά για την προστασία των συλλογών σε περί-

πτωση έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το ισχύον σχέδιο, 
ζ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται στον ε-

σωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανο-
νισµό λειτουργίας του πανεπιστηµιακού µουσείου. 

Άρθρο 62
Προσωπικό Μουσείου

Στα πανεπιστηµιακά µουσεία του Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) απασχολούνται: 
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού, που τοποθετούνται µε απόφαση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας, ήτοι
της Κοσµητείας, της Συνέλευσης του Τµήµατος ή της Γε-
νικής Συνέλευσης του Τοµέα, στην οποία εντάσσεται το
πανεπιστηµιακό µουσείο ή µε απόφαση του Πρύτανη, αν
το πανεπιστηµιακό µουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι.,
β) διοικητικό προσωπικό της διοικητικής µονάδας στην

οποία ανήκει το Μουσείο, 
γ) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου

έργου επ΄ αµοιβή µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,
δ) πρόσθετο επιστηµονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοι-

πό προσωπικό µε σύµβαση έργου ή εργασίας ορισµένου
χρόνου, το οποίο επιλέγεται για την εκτέλεση
έργων/προγραµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 243. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 63
Διάρθρωση σπουδών σε κύκλους

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) οργανώ-
νουν προγράµµατα σπουδών που διαρθρώνονται σε
τρεις (3) κύκλους, ως εξής: 
α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην οργάνωση Προγραµ-

µάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) µε ελάχιστο α-
ριθµό διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών µονάδων
(European Credit Transfer and Accumulation System -
ECTS) και ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκών εξα-
µήνων, µε εξαίρεση τα προγράµµατα σπουδών εφαρµο-
σµένων επιστηµών και τεχνολογίας που έχουν ελάχιστο
αριθµό διακοσίων δέκα (210) πιστωτικών µονάδων και ε-
λάχιστη διάρκεια επτά (7) ακαδηµαϊκών εξαµήνων, η επι-
τυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο έξι
(6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,
σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), πε-
ρί της αρχιτεκτονικής δοµής και των περιγραφικών δει-
κτών επιπέδων πλαισίου.
β) Ο δεύτερος κύκλος αφορά στην οργάνωση Προ-

γραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε ελάχι-
στο αριθµό εξήντα (60) πιστωτικών µονάδων (ECTS) και
ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ακαδηµαϊκών εξαµήνων, η επι-
τυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο επτά
(7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,
σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4763/2020. 
γ) Ο τρίτος κύκλος αφορά στην οργάνωση Διδακτορι-

κών Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Π.Σ.), µε ελάχιστη διάρ-
κεια τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών, η επιτυχής ολοκλήρω-
ση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο οκτώ (8) του Εθνικού
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και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύµφωνα µε το
άρθρο 47 του ν. 4763/2020. 

2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης προγραµµά-
των σπουδών της παρ. 1 και η έναρξη της λειτουργίας
τους προϋποθέτουν την προηγούµενη πιστοποίησή τους
από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.). Για τη συνέχιση της λειτουργίας τους απαι-
τείται η περιοδική πιστοποίησή τους ανά πέντε (5) έτη
στο πλαίσιο αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας
στην οποία εντάσσονται.

Άρθρο 64
Διδακτικό έργο

1. Ως διδακτικό έργο νοείται: α) η αυτοδύναµη διδα-
σκαλία µαθηµάτων, υποχρεωτικών και επιλογής, β) η διε-
ξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, γ)
το κλινικό έργο για τη διδασκαλία φοιτητών και η διεξα-
γωγή κλινικών ασκήσεων, δ) η εποπτεία και ο συντονι-
σµός των φοιτητών κατά τη διενέργεια πρακτικής άσκη-
σης, ε) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωµατικών εργασιών
και στ) η οργάνωση και διεξαγωγή σεµιναρίων και συνε-
δρίων ή η οργάνωση και ο συντονισµός άλλων εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εµβάθυν-
ση και εµπέδωση σε υψηλό επίπεδο γνώσεων των φοιτη-
τών σε επιστηµονικές περιοχές του γνωστικού αντικει-
µένου του προγράµµατος σπουδών.  

2. Με τον Κανονισµό του προγράµµατος σπουδών κα-
θορίζονται η διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών και
η κατανοµή των µαθηµάτων, εργαστηρίων, κλινικών α-
σκήσεων, σεµιναρίων, της πρακτικής άσκησης, εφόσον
υφίσταται, και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του προγράµµατος σπουδών σε ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

3. Με απόφαση της Συνέλευσης καθορίζονται η κατα-
νοµή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες, το ωρο-
λόγιο πρόγραµµα ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο και πραγµα-
τοποιείται η κατανοµή των διδακτικών ωρών εντός του
ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει
τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδα-
σκαλίας. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα κάθε προγράµµατος
σπουδών δεν υπολείπονται των τριάντα εννέα (39) διδα-
κτικών ωρών. Επιπλέον των ελάχιστων ωρών διδακτικού
έργου ανά µάθηµα του πρώτου εδαφίου, κάθε διδάσκων
δύναται να οργανώνει διδασκαλία µαθηµάτων εµβάθυν-
σης και βιωµατικής µάθησης σε µικρές οµάδες φοιτητών,
όπως φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πεδίου. 

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος δύναται
να τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραµµα σπουδών. Με
απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτιολογη-
µένης εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, δύνα-
ται να παρατείνεται η διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµή-
νου, αν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν διεξήχθη-
σαν για λόγους ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα σπουδών και το εγκεκριµένο ωρολόγιο πρό-
γραµµα. 

Άρθρο 65
Αξιολόγηση φοιτητών - Εξετάσεις 

1. Η αξιολόγηση των φοιτητών δύναται να πραγµατο-
ποιείται µε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ενδιάµεσες
εξετάσεις προόδου, γραπτές εργασίες, εργαστηριακές ή
κλινικές ασκήσεις, συνδυασµό διαφορετικών µεθόδων α-

ξιολόγησης ή άλλες µεθόδους αξιολόγησης που συνά-
δουν µε το είδος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά
τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, ως µε-
θόδων αξιολόγησης, εξασφαλίζεται υποχρεωτικά το α-
διάβλητο της διαδικασίας. Αν στον εσωτερικό κανονισµό
του προγράµµατος σπουδών περιλαµβάνονται ως δυνα-
τές περισσότερες από µία (1) µέθοδοι αξιολόγησης του
πρώτου εδαφίου, ο διδάσκων επιλέγει αυτή που θεωρεί
ως καταλληλότερη για την αξιολόγηση των φοιτητών.

2. Αν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε τελικές εξε-
τάσεις, οι εξετάσεις διενεργούνται µετά από την ολο-
κλήρωση του ακαδηµαϊκού εξαµήνου για τα προγράµµα-
τα σπουδών πρώτου κύκλου και µε επαναληπτική εξετα-
στική µετά την ολοκλήρωση του ακαδηµαϊκού έτους. Στα
προγράµµατα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου η α-
ξιολόγηση δύναται να πραγµατοποιείται είτε µετά από
την ολοκλήρωση κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου είτε µετά
από την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κάθε µαθή-
µατος ή την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανο-
νισµό του προγράµµατος. 

3. Οι φοιτητές δύνανται να συµµετέχουν στη διαδικα-
σία εξετάσεων κάθε προγράµµατος σπουδών σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και τον
εσωτερικό κανονισµό κάθε προγράµµατος. Κατά την ε-
παναληπτική εξεταστική, οι φοιτητές δικαιούνται να εξε-
τάζονται σε µαθήµατα και εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες ανεξαρτήτως του ακαδηµαϊκού εξαµήνου στη διάρ-
κεια του οποίου παρέχονται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
πρόγραµµα σπουδών, αν δεν έχουν αξιολογηθεί επιτυ-
χώς σε αυτά. Ειδικώς οι φοιτητές των προγραµµάτων
σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συµπληρώσει την
περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται µε τον ελάχι-
στο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου
σπουδών ακαδηµαϊκών εξαµήνων, δικαιούνται να εξετά-
ζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδηµαϊκού
εξαµήνου. 

4. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
ρυθµίζονται: 
α) οι µέθοδοι αξιολόγησης µαθηµάτων και λοιπών εκ-

παιδευτικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στο
πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των προγραµµάτων
σπουδών και οι ειδικότεροι όροι σχετικά µε τη διενέρ-
γεια εξετάσεων και τους τρόπους εξασφάλισης του α-
διάβλητου των εξετάσεων, 
β) οι εναλλακτικές µέθοδοι αξιολόγησης, όπως η διε-

ξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων α-
ναγκών ή συνθηκών που ανάγονται σε λόγους ανωτέρας
βίας ή για προγράµµατα σπουδών δεύτερου κύκλου που
οργανώνονται µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλη-
το της διαδικασίας της αξιολόγησης, 
γ) οι εναλλακτικές µέθοδοι για την αξιολόγηση φοιτη-

τών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
δ) τα µέτρα πρόνοιας για την αξιολόγηση φοιτητών

που αποδεδειγµένα είναι ασθενείς ή αναρρώνουν από
βαριά ασθένεια κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιό-
δου. 

5. Με τον εσωτερικό κανονισµό του προγράµµατος
σπουδών καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός µαθηµάτων
και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες
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δύναται να αιτηθεί την αξιολόγησή του κάθε φοιτητής α-
νά ακαδηµαϊκό εξάµηνο. 

6. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3)
φορές στο ίδιο µάθηµα, δύναται να ζητήσει, µε αίτησή
του προς τον Πρόεδρο του Τµήµατος, να αξιολογηθεί α-
πό τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό
προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τµήµατος του Α.Ε.Ι. µε
γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε αυτό του προς
εξέταση µαθήµατος, στην οποία δεν δύναται να συµµε-
τέχει ο διδάσκων του µαθήµατος. Αν ο Πρόεδρος του
Τµήµατος δεν ορίσει τα µέλη της επιτροπής του πρώτου
εδαφίου εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της αί-
τησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισµό τους
από τον Κοσµήτορα της Σχολής, και αν πρόκειται για
Μονοτµηµατική Σχολή, από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος.
Αν δεν ορισθεί επιτροπή από κανένα από τα αρµόδια όρ-
γανα εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του αι-
τήµατος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στο Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο ελέγχει
τον Πρύτανη για τη µη υλοποίηση του αιτήµατος. Η αξιο-
λόγηση από την τριµελή επιτροπή της παρούσας πραγ-
µατοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδηµαϊκού έ-
τους. 

Άρθρο 66
Ιδρυµατικός κατάλογος µαθηµάτων

1. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο ιδρυµατι-
κός κατάλογος µαθηµάτων, που περιλαµβάνει όλα τα µα-
θήµατα, υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής και ελεύ-
θερης επιλογής, σεµινάρια, εργαστήρια και λοιπές εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχονται στο πλαί-
σιο προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), καθώς και µαθήµα-
τα και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πα-
ρέχονται στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραµµάτων
σπουδών πρώτου κύκλου, ξενόγλωσσων προγραµµάτων
σπουδών σύντοµης διάρκειας, συµπεριλαµβανοµένων
αυτών που οργανώνονται σε συνεργασία µε άλλα ιδρύ-
µατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Ο κατάλογος αναρτά-
ται στον επίσηµο ιστότοπο του Α.Ε.Ι. και στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρµα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. 

2. Η οργάνωση µαθήµατος ή εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε την επιµέλεια
ενός Τµήµατος του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο προγράµµατος
σπουδών πρώτου κύκλου. Με απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος είναι δυνατόν µαθήµατα που οργανώνο-
νται µε την επιµέλεια άλλων Τµηµάτων του ίδιου Α.Ε.Ι.
να εντάσσονται στο πρόγραµµα σπουδών πρώτου κύ-
κλου του Τµήµατος είτε ως υποχρεωτικά είτε ως υπο-
χρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής. 

3. Κάθε µάθηµα που εντάσσεται στον ιδρυµατικό κατά-
λογο µαθηµάτων περιλαµβάνει: 
α) τη συνοπτική περιγραφή του µαθήµατος (syllabus)

και τους στόχους του,
β) τον αριθµό πιστωτικών µονάδων (European Credit

Transfer and Accumulation System - ECTS) που απονέµο-
νται µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, 
γ) το διδακτικό προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η δι-

δασκαλία του µαθήµατος, 
δ) την ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος και τις

επιλογές των έντυπων και ψηφιακών διδακτικών συγ-
γραµµάτων που είναι διαθέσιµες µέσω της ηλεκτρονικής

υπηρεσίας ολοκληρωµένης διαχείρισης συγγραµµάτων
και λοιπών βοηθηµάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», 
ε) την προτεινόµενη κατανοµή της διδακτέας ύλης, 
στ) τις υποχρεώσεις των φοιτητών για την επιτυχή ο-

λοκλήρωση του µαθήµατος όπως υποχρεωτική παρακο-
λούθηση, εργασίες και ασκήσεις, 
ζ) τις µεθόδους αξιολόγησης, 
η) τα µαθησιακά αποτελέσµατα, δηλαδή τις γνώσεις, ι-

κανότητες και δεξιότητες που οι φοιτητές γνωρίζουν,
κατανοούν, κατέχουν και εφαρµόζουν µετά από την επι-
τυχή ολοκλήρωσή του και
θ) τα προγράµµατα σπουδών στα οποία έχει ενταχθεί

το µάθηµα ως µέρος του βασικού κύκλου σπουδών. 
4. Φοιτητές προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου

δύνανται να επιλέγουν να παρακολουθούν και να αξιο-
λογούνται σε µαθήµατα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες
άλλων προγραµµάτων σπουδών του ίδιου ή άλλου Τµή-
µατος του Α.Ε.Ι. που περιλαµβάνονται στον ιδρυµατικό
κατάλογο, ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί στο πρό-
γραµµα σπουδών τους,  µε απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε µαθήµατα ή
εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραµµάτων
σπουδών προσµετράται για την απονοµή του τίτλου
σπουδών αποκλειστικά, ως µαθήµατα ελεύθερης επιλο-
γής. Ο ανώτατος αριθµός πιστωτικών µονάδων από την
επιτυχή αξιολόγηση σε µαθήµατα και εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες άλλων προγραµµάτων σπουδών, αντιστοι-
χεί κατ’ ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του
συνολικού αριθµού πιστωτικών µονάδων (ECTS) που α-
παιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµα-
τος σπουδών. 

Άρθρο 67
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται µε
τη χρήση µεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) παροχής διδακτικού έργου σε προγράµµατα σπου-

δών πρώτου κύκλου, που διεξάγεται µε τη συµµετοχή
Καθηγητών από ιδρύµατα της αλλοδαπής ή Συνεργαζό-
µενων Καθηγητών, 
β) παροχής διδακτικού έργου στο πλαίσιο κοινών προ-

γραµµάτων σπουδών µε ιδρύµατα της αλλοδαπής, 
γ) παροχής διδακτικού έργου στο πλαίσιο διατµηµατι-

κών ή διιδρυµατικών προγραµµάτων πρώτου κύκλου, κα-
τά το µέρος του διδακτικού έργου που παρέχεται µε την
ευθύνη των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, εφόσον η έδρα
των συνεργαζόµενων Τµηµάτων είναι σε διαφορετική
πόλη, 
δ) παροχής διδακτικού έργου σε προγράµµατα σπου-

δών δεύτερου κύκλου και
ε) σε ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, όπου δεν κα-

θίσταται δυνατή η δια ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας ή η χρήση των υποδοµών του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων
του,
στ)  οργάνωσης µαθηµάτων εµβάθυνσης και φροντι-

στηριακών ασκήσεων, πέραν των υποχρεωτικών ωρών
διδακτικού έργου ανά µάθηµα.
Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε µεθό-

δους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξασφαλίζει την προ-
σβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαι-
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δευτικές ανάγκες. 
2. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας δια ζώσης, µε παράλληλη σύγχρο-
νη αναµετάδοση του διεξαγόµενου διδακτικού έργου µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, αποκλειστικά προς φοι-
τητές άλλων Τµηµάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., εφόσον αυτοί ε-
πιλέγουν την παρακολούθηση µαθηµάτων και εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων άλλων Τµηµάτων του ίδιου Α.Ε.Ι.,
υπό την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές προς τους οποίους
απευθύνεται φοιτούν σε Τµήµα που εδρεύει σε διαφορε-
τική περιφερειακή ενότητα ή πόλη από αυτήν του Τµήµα-
τος στο οποίο παρέχεται το µάθηµα. Η αξιολόγηση των
φοιτητών πραγµατοποιείται µε ενιαίο τρόπο, ανεξαρτή-
τως της µεθόδου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας και παρακολούθησης των φοιτητών. 

3. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργά-
νωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε µεθόδους σύγ-
χρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η µονάδα του
Α.Ε.Ι. που αναλαµβάνει την υποστήριξη της εξ αποστά-
σεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, ζητήµατα σχετικά µε
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων όσων συµ-
µετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και κάθε
άλλο τεχνικό ζήτηµα σχετικά µε την εφαρµογή µεθόδων
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

4. Η οργάνωση µαθηµάτων και λοιπών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων µε τη χρήση µεθόδων σύγχρονης εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης αφορά σε µαθήµατα και εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες που από τη φύση τους δύνα-
νται να υποστηριχθούν µε τη χρήση µεθόδων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης και δεν εµπεριέχουν πρακτική, εργα-
στηριακή ή κλινική εξάσκηση των φοιτητών, που για τη
διεξαγωγή τους απαιτείται η συµµετοχή των φοιτητών
µε φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση
της Συνέλευσης του Τµήµατος καθορίζονται τα µαθήµα-
τα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δύνανται να
διεξάγονται µε τη χρήση µεθόδων σύγχρονης εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης σύµφωνα µε το παρόν. 

Άρθρο 68
Πλατφόρµα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) τηρούν
ηλεκτρονική πλατφόρµα προσβάσιµη και σε άτοµα µε α-
ναπηρία, µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες ασύγ-
χρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα προ-
γράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύ-
κλου, που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι.. Με τον εσωτερι-
κό κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ζητή-
µατα σχετικά µε την ταυτοποίηση των δικαιούχων κατά
την είσοδο στην πλατφόρµα, τα δικαιώµατα πρόσβασής
τους σε αυτήν και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων και
των φοιτητών.

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της παρ. 1 δύναται να
αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά µάθηµα, το οποίο δύ-
ναται να περιλαµβάνει σηµειώσεις, παρουσιάσεις, ασκή-
σεις, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και βιντεοσκοπη-
µένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείµενη νοµοθεσία
περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Το πάσης φύ-
σεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά για εκ-
παιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύεται από
τον ν. 2121/1993 (Α΄ 25), εφόσον πληρούνται οι σχετι-
κές προϋποθέσεις.

Άρθρο 69
Πρακτική άσκηση φοιτητών

1. Στα προγράµµατα σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου δύναται να προβλέπεται η διενέργεια πρακτικής
άσκησης φοιτητών, ως υποχρεωτική ή προαιρετική εκ-
παιδευτική δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών
που στοχεύει στην πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών
επιστηµονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επι-
τυχή παρακολούθηση του προγράµµατος σπουδών και
την εξοικείωση των φοιτητών µε πιθανούς χώρους εργα-
σίας. Η πρακτική άσκηση φοιτητών διεξάγεται σε δηµό-
σιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, Ορ-
γανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις, εφε-
ξής καλούµενους «φορείς υποδοχής», υπό την εποπτεία
διδάσκοντος του προγράµµατος σπουδών. Η πρακτική ά-
σκηση δύναται να διεξάγεται και σε φορείς της αλλοδα-
πής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον εσω-
τερικό κανονισµό του προγράµµατος σπουδών της παρ.
2. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών συνάπτεται σύµβα-
ση πρακτικής άσκησης µεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), του φοιτητή και του φορέα υπο-
δοχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης
συνεπάγεται την απονοµή του αριθµού των πιστωτικών
µονάδων (European Credit Transfer and Accumulation
System - ECTS), που καθορίζονται µε απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τµήµατος. 

2. Η καταχώριση και διάθεση θέσεων πρακτικής άσκη-
σης για φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών υποστηρίζε-
ται από το ειδικό Πληροφοριακό Σύστηµα ΑΤΛΑΣ της α-
νώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επω-
νυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευ-
νας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Για τους σκοπούς του Γενι-
κού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ L
119) και του ν. 4624/2019    (Α΄ 137), το Υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας
και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.
Κάθε θέση πρακτικής άσκησης που αφορά σε φοιτητές
πρώτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι. υποχρεωτικά δηµο-
σιεύεται και καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστηµα
ΑΤΛΑΣ. 

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καθορί-
ζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διεξαγωγή της πρα-
κτικής άσκησης, όπως η υποχρεωτική ή µη διεξαγωγή
της για την απονοµή του τίτλου σπουδών, το σύνολο των
ωρών πρακτικής άσκησης, η χρονική της διάρκεια σε η-
µερολογιακούς µήνες, η περίοδος υλοποίησής της σύµ-
φωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράµµα-
τος σπουδών, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις ακα-
δηµαϊκής προόδου που πρέπει να πληρούνται πριν από
την έναρξη διεξαγωγής της. Εάν η πρακτική άσκηση δεν
είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του προ-
γράµµατος σπουδών, µε τον εσωτερικό κανονισµό του
προγράµµατος σπουδών δύναται να καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής εάν ο αριθµός
των διαθέσιµων θέσεων πρακτικής άσκησης δεν επαρκεί
για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων των ενδιαφε-
ροµένων φοιτητών του προγράµµατος. 

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ο-
ρίζεται ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης
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του Α.Ε.Ι.. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος ή
του ανά περίπτωση αρµόδιου οργάνου για τα Προγράµ-
µατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά ακαδηµαϊκό
έτος ορίζονται: 
α) Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος προέρ-

χεται από τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Τµήµατος, και έχει ως  αντικείµενο τη γενική επο-
πτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής ά-
σκησης στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών, τον
συντονισµό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των
φορέων υποδοχής. 
β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελεί-

ται από µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του
Τµήµατος, στην οποία προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτι-
κής Άσκησης, µε αντικείµενο την αξιολόγηση των αιτή-
σεων των φοιτητών που επιθυµούν να διεξάγουν πρακτι-
κή άσκηση, εάν αυτή δεν είναι υποχρεωτική,  τον συντο-
νισµό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική
άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβληµάτων, τον ορι-
σµό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούµενο φοιτητή, τη σύντα-
ξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και
αξιολόγηση του προγράµµατος πρακτικής άσκησης προς
τη Συνέλευση του Τµήµατος, καθώς και την υποβολή ει-
σηγήσεων για την τροποποίηση του προγράµµατος
σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέµατα πρακτικής άσκησης, 
Ο Υπεύθυνος και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης δύ-

νανται να είναι κοινοί για όλα ή για έναν αριθµό προ-
γραµµάτων σπουδών του ίδιου Τµήµατος.

5. Ο Επόπτης είναι αρµόδιος για την καθοδήγηση και
υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της
πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινω-
νία µε τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των επι-
διωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων και την ενηµέ-
ρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτικής Ά-
σκησης. Ως Επόπτες είναι δυνατόν να οριστούν διδά-
σκοντες του προγράµµατος σπουδών. 

6. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπά-
γονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργα-
νισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) µέσω
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων -
Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.),
σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) µόνο για τον κλάδο του ατυχήµατος, το κόστος
της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής. 

7. Το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης για τη διεξαγω-
γή πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα α-
νέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του νοµοθετη-
µένου κατώτατου βασικού µισθού, εφόσον η πρακτική ά-
σκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοι-
χεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδοµαδι-
αίως. Εάν η πρακτική άσκηση αφορά µικρότερο αριθµό
ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της µηνιαίας
αποζηµίωσης διαµορφώνεται αναλογικά σύµφωνα µε τις
συνολικές ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης. Η αποζη-
µίωση δύναται να καταβάλλεται είτε σε µηνιαία βάση εί-
τε µε την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
της πρακτικής άσκησης. 

8. Το κόστος αποζηµίωσης και ασφάλισης των φοιτη-
τών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατά
προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής. Κατ΄ εξαίρεση,

το κόστος αποζηµίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύ-
νει, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, τον προϋπολογισµό συγ-
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή έργων χρηµατο-
δοτούµενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχει-
ρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Ειδικά, για τους φοιτητές που διε-
ξάγουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση για την επιτυχή ο-
λοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών τους σε σχολι-
κές µονάδες ή άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα, το
κόστος αποζηµίωσης και ασφάλισης δύναται να είναι χα-
µηλότερο από το οριζόµενο στην παρ. 7 και να καλύπτε-
ται αποκλειστικά από πόρους συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων ή ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..
Το ακριβές ύψος της αποζηµίωσης του προηγούµενου ε-
δαφίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

9. Η χορήγηση αποζηµίωσης για τη διεξαγωγή πρακτι-
κής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονο-
µικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδοµάτων
ή συντάξεων που λαµβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι
φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους. 

10. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο κανονι-
σµός πρακτικής άσκησης, που αποτελεί διακριτό τµήµα
του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Α.Ε.Ι.. Με
τον Κανονισµό καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τον συ-
ντονισµό, τη λειτουργία, την οργάνωση, την υλοποίηση,
την εποπτεία και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης
ανά πρόγραµµα σπουδών, τον καθορισµό του Ιδρυµατι-
κού Υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης, τις αρµοδιότη-
τες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής
Πρακτικής Άσκησης και των Εποπτών, τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των ασκούµενων φοιτητών, τη συνερ-
γασία µε τους φορείς υποδοχής και τις υποχρεώσεις
τους, τη διαδικασία αλλαγής φορέων υποδοχής, το πρό-
τυπο της σύµβασης πρακτικής άσκησης, τη διευκόλυνση
των φοιτητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε το πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 70
Ίδρυση προγράµµατος πρώτου κύκλου σπουδών

1. Κάθε Τµήµα δύναται να διοργανώνει ένα (1) ή πε-
ρισσότερα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου, τα ο-
ποία εντάσσονται στο αναπτυξιακό σχέδιο του Τµήµατος
και το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος (Α.Ε.Ι.), αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώ-
σης, διέπονται από επιστηµονική συνοχή και πληρούν
προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίνεται η ί-
δρυση, τροποποίηση, µετονοµασία ή κατάργηση προ-
γράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου. 

3. Η απόφαση ίδρυσης προγράµµατος σπουδών πρώ-
του κύκλου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) τον τίτλο, το περιεχόµενο και τον σκοπό του προ-

γράµµατος σπουδών, καθώς και τις κατευθύνσεις και τυ-
χόν ειδικεύσεις του προγράµµατος σπουδών,  
β) το προτεινόµενο πρόγραµµα σπουδών στο οποίο
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περιλαµβάνεται το βασικό πρόγραµµα σπουδών, το ο-
ποίο αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο όριο στο ενενήντα τοις ε-
κατό (90%) του συνόλου των πιστωτικών µονάδων
(European Credit Transfer and Accumulation System -
ECTS) του προγράµµατος, τους τίτλους και την περιγρα-
φή των µαθηµάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων, το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά εκ-
παιδευτική δραστηριότητα, τη χρονική αλληλουχία ή την
αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων ή άλλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, καθώς και τη διεξαγωγή εργαστηρια-
κών µαθηµάτων, κλινικών ασκήσεων ή πρακτικής άσκη-
σης, τη γλώσσα διεξαγωγής κάθε εκπαιδευτικής δραστη-
ριότητας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής και
την κατανοµή των πιστωτικών µονάδων ανά εκπαιδευτι-
κή δραστηριότητα. Το πρόγραµµα σπουδών δύναται να
περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενι-
σχύουν τη διάδραση µεταξύ διδακτικού προσωπικού και
φοιτητών, όπως τη συµµετοχή σε ερευνητικές οµάδες,
εκπαιδευτικούς οµίλους, τη συγγραφή δηµοσιεύσεων
και την έκδοση πανεπιστηµιακών/επιστηµονικών περιο-
δικών, µε αντίστοιχη κατανοµή πιστωτικών µονάδων
(ECTS),
γ) τα ειδικότερα προσόντα του διδακτικού προσωπικού

που απαιτούνται για την επίτευξη των µαθησιακών στό-
χων του προγράµµατος, 
δ) τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα προσόντα που

αποκτώνται µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προ-
γράµµατος σπουδών, καθώς και τα µαθησιακά αποτελέ-
σµατα από την παρακολούθηση των επιµέρους µαθηµά-
των του προγράµµατος, και την αντιστοίχισή του µε το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων, 
ε) την υποχρεωτικότητα ή µη διεξαγωγής πρακτικής ά-

σκησης, µε σχετική αναφορά του αριθµού των πιστωτι-
κών µονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν, 
στ) τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος, η οποία

δεν δύναται να υπολείπεται των οκτώ (8) ακαδηµαϊκών
εξαµήνων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 73 για την ορ-
γάνωση προγραµµάτων σπουδών εφαρµοσµένων επι-
στηµών,
ζ) την υποχρέωση ή µη εκπόνησης πτυχιακής ή διπλω-

µατικής εργασίας, µε σχετική αναφορά του αριθµού των
πιστωτικών µονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,
θ) το σύνολο των πιστωτικών µονάδων (ECTS) που α-

παιτούνται για την απονοµή του τίτλου σπουδών. 

Άρθρο 71
Διεπιστηµονικά προγράµµατα σπουδών

1. Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) που καλύπτουν διαφορετικούς ε-
πιστηµονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείµενα, δύνα-
νται να συνεργάζονται για την ίδρυση προγραµµάτων
σπουδών πρώτου κύκλου διεπιστηµονικού χαρακτήρα, η
επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονοµή
από κοινού τίτλου σπουδών. 

2. Τα προγράµµατα σπουδών διεπιστηµονικού χαρα-
κτήρα ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή
των συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των Συ-
νελεύσεων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων. Με την α-
πόφαση ίδρυσης του προγράµµατος σπουδών, εγκρίνε-
ται η σύναψη ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας, µε το
οποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας, το διδακτικό
έργο του προγράµµατος που αναλαµβάνει κάθε συνερ-

γαζόµενο Τµήµα, ο τόπος οργάνωσης, οι υποδοµές και ο
εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση
του προγράµµατος, η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόµε-
νου Τµήµατος στην επιτροπή προγράµµατος σπουδών
και το Α.Ε.Ι. που αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη
του προγράµµατος, αν τα συνεργαζόµενα Τµήµατα ανή-
κουν σε διαφορετικά Α.Ε.Ι.. Στην επιτροπή προγράµµα-
τος σπουδών συµµετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζό-
µενων Τµηµάτων που διδάσκουν στο πρόγραµµα. Αν τα
συνεργαζόµενα Τµήµατα εδρεύουν σε διαφορετική πό-
λη, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας µε τη χρήση µεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σύµφωνα µε το άρθρο 67 σε ποσοστό που
δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%)
του προγράµµατος σπουδών για το Τµήµα ή τα Τµήµατα
που εδρεύουν εκτός της πόλης που έχει καθοριστεί ως
τόπος οργάνωσης του προγράµµατος σπουδών.  

Άρθρο 72
Διπλά προγράµµατα σπουδών

1. Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν διπλά
προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου (dual major), τα
οποία οδηγούν στην απονοµή δύο (2) ισότιµων τίτλων
σπουδών πρώτου κύκλου σε δύο (2) διακριτά γνωστικά
αντικείµενα. 

2. Η χρονική διάρκεια του διπλού προγράµµατος σπου-
δών είναι προσαυξηµένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη
από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραµµάτων
σπουδών πρώτου κύκλου και οι εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε τριακόσιες εξή-
ντα (360) πιστωτικές µονάδες. Τα διπλά προγράµµατα
σπουδών αποτελούν ενιαία προγράµµατα σπουδών, που
διαχωρίζονται σε δύο (2) επιµέρους µη αυτοτελή προ-
γράµµατα σπουδών που αφορούν σε διακριτά γνωστικά
αντικείµενα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε µη
αυτοτελούς προγράµµατος καλύπτουν κατ’ ελάχιστον ε-
κατόν ογδόντα (180) πιστωτικές µονάδες.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ή των
συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των Συνε-
λεύσεων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, δύναται να ι-
δρύονται διπλά προγράµµατα σπουδών. 
Με την απόφαση ίδρυσης του προγράµµατος σπουδών

εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, µε το ο-
ποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας, το διδακτικό έρ-
γο του προγράµµατος που αναλαµβάνει κάθε συνεργα-
ζόµενο Τµήµα, ο τόπος οργάνωσης, οι υποδοµές και ο ε-
ξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του
προγράµµατος, η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόµενου
Τµήµατος στην επιτροπή προγράµµατος σπουδών, το
Α.Ε.Ι. που αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη του
προγράµµατος και τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 70,
αν τα συνεργαζόµενα Τµήµατα ανήκουν σε διαφορετικά
Α.Ε.Ι., ο συνολικός αριθµός των εισακτέων, η κατανοµή
αυτών στον αριθµό εισακτέων κάθε συνεργαζόµενου
Τµήµατος και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα σπου-
δών µεταξύ των εισαγοµένων στα συνεργαζόµενα Τµή-
µατα. Αν τα συνεργαζόµενα Τµήµατα εδρεύουν σε δια-
φορετική περιφερειακή ενότητα ή πόλη, είναι δυνατή η
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τη χρήση
µεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε
ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) του προγράµµατος σπουδών για το Τµήµα
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που εδρεύει εκτός της πόλης που έχει καθοριστεί ως τό-
πος οργάνωσης του προγράµµατος σπουδών. 

Άρθρο 73
Τµήµατα Εφαρµοσµένων Επιστηµών και Τεχνολογίας -
Προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρµοσµένων

επιστηµών και τεχνολογίας 

1. Τµήµατα Εφαρµοσµένων Επιστηµών και Τεχνολο-
γίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
δύνανται να οργανώνουν προγράµµατα σπουδών πρώ-
του κύκλου προσανατολισµού εφαρµοσµένων επιστη-
µών και τεχνολογίας, που έχουν ως στόχο την εφαρµο-
γή της επιστήµης και της τεχνολογίας για την επίλυση
πρακτικών προβληµάτων και την ανάπτυξη συστηµατι-
κών µεθοδολογιών µε επαγγελµατικό προσανατολισµό. 

2. Τα προγράµµατα σπουδών εφαρµοσµένων επιστη-
µών και τεχνολογίας πρώτου κύκλου, κατ’ εξαίρεση δύ-
νανται να έχουν διάρκεια επτά (7) ακαδηµαϊκών εξαµή-
νων και οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αντιστοι-
χούν κατ’ ελάχιστον σε διακόσιες δέκα (210) πιστωτικές
µονάδες (European Credit Transfer and Accumulation
System - ECTS). Στα προγράµµατα σπουδών του παρό-
ντος προβλέπεται η διεξαγωγή υποχρεωτικής πρακτικής
άσκησης των φοιτητών συνολικής διάρκειας έξι (6) ηµε-
ρολογιακών µηνών, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πι-
στωτικές µονάδες (ECTS). Η επιτυχής ολοκλήρωση προ-
γραµµάτων σπουδών του παρόντος οδηγεί στην απονο-
µή τίτλου σπουδών επιπέδου έξι (6), σύµφωνα µε το Ε-
θνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κατά το άρθρο
47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). 

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος είναι
δυνατόν να προσκαλούνται επιστήµονες ή εµπειρογνώ-
µονες, µε εµπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικεί-
µενο του προγράµµατος σπουδών, για τη συµµετοχή
στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
προγράµµατος, σε συνεργασία µε το διδακτικό προσωπι-
κό στο οποίο έχει ανατεθεί αυτοδύναµο διδακτικό έργο.

4. Τα Τµήµατα Εφαρµοσµένων Επιστηµών και Τεχνο-
λογίας των Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν προγράµµα-
τα δεύτερου κύκλου σπουδών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο
Θ΄, αλλά δεν δύνανται να οργανώνουν προγράµµατα
τρίτου κύκλου σπουδών. 

5. Τα Τµήµατα Εφαρµοσµένων Επιστηµών ιδρύονται,
συγχωνεύονται, καταργούνται, σύµφωνα µε το άρθρο
21. Κατά τα λοιπά σχετικά µε την οργάνωση, λειτουργία
και διοίκηση των Τµηµάτων Εφαρµοσµένων Επιστηµών
εφαρµόζεται το Κεφάλαιο Γ΄. 

Άρθρο 74
Θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων

σπουδών πρώτου κύκλου 

1. Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου του πα-
ρόντος Κεφαλαίου πιστοποιούνται υποχρεωτικά πριν την
έναρξη λειτουργίας τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και πιστοποιούνται περιοδικά
ανά πέντε (5) έτη στο πλαίσιο αξιολόγησης της ακαδη-
µαϊκής µονάδας στην οποία εντάσσονται. 

2. Οι αποφάσεις ίδρυσης προγραµµάτων σπουδών
πρώτου κύκλου συνοδεύονται από: α) µελέτη σκοπιµότη-
τας, στην οποία περιλαµβάνονται οι επιστηµονικοί, κοι-
νωνικοί, ερευνητικοί ή τεχνολογικοί λόγοι που καθι-
στούν σηµαντική την έναρξη λειτουργίας νέου προγράµ-

µατος σπουδών, ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε
την έρευνα, καθώς και οι στόχοι και τα µαθησιακά αποτε-
λέσµατα του προγράµµατος και β) µελέτη βιωσιµότητας,
στην οποία αναλύονται η αναγκαιότητα κάλυψης ενός ε-
πιστηµονικού πεδίου µέσω ίδρυσης νέου προγράµµατος
σπουδών εντός του Τµήµατος ή σε συνεργασία µε άλλο
Τµήµα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
µατος (Α.Ε.Ι.), οι ανάγκες της αγοράς εργασίας για την
απορρόφηση των αποφοίτων του, το διδακτικό προσωπι-
κό του Τµήµατος που θα υποστηρίξει το πρόγραµµα
σπουδών και οι υποδοµές και ο επιστηµονικός, ερευνητι-
κός και λοιπός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθούν για
την ορθή υλοποίηση του προγράµµατος. Από τη µελέτη
βιωσιµότητας πρέπει να προκύπτει ότι οι υφιστάµενες υ-
ποδοµές, ο εξοπλισµός και το διδακτικό προσωπικό του
Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων επαρκούν
για την εύρυθµη λειτουργία του υπό ίδρυση προγράµµα-
τος σπουδών. 

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ή των
συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι. τροποποιούνται, µετονοµάζο-
νται ή καταργούνται εν λειτουργία προγράµµατα σπου-
δών πρώτου κύκλου. Η µετονοµασία του προγράµµατος
σπουδών απαιτεί την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης
προγραµµάτων σπουδών, µε την απόφαση της Συγκλή-
του του προηγούµενου εδαφίου ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγε-
γραµµένων φοιτητών σε αυτά. 

4. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, τροποποίησης, µετονο-
µασίας ή κατάργησης προγραµµάτων σπουδών πρώτου
κύκλου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. 

5. Οι τίτλοι σπουδών προγραµµάτων πρώτου κύκλου
που οργανώνονται από περισσότερα από ένα (1) Τµήµα-
τα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., απονέµονται από το Τµήµα
του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήρι-
ξη κάθε προγράµµατος και σε αυτούς αναγράφονται ο
τίτλος του προγράµµατος σπουδών και τα συνεργαζόµε-
να Τµήµατα των Α.Ε.Ι. που οργανώνουν από κοινού το
πρόγραµµα. 

6. Η δυνατότητα οργάνωσης προγραµµάτων σπουδών
διεπιστηµονικού χαρακτήρα και διπλών προγραµµάτων
σπουδών ισχύει και για τις Μονοτµηµατικές Σχολές των
Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, οι αρµοδιό-
τητες της Συνέλευσης του Τµήµατος ασκούνται από την
Κοσµητεία της Σχολής. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται το αργότερο έως τη 15η Μαΐου ε-
κάστου έτους, κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου κάθε
Α.Ε.Ι., καθορίζεται ο αριθµός των εισακτέων ανά Τµήµα
για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Με τον εσωτερικό κα-
νονισµό του Τµήµατος καθορίζονται τα κριτήρια και η
διαδικασία σχετικά µε την επιµέρους κατανοµή των εισα-
κτέων στα προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος, εφό-
σον το Τµήµα οργανώνει περισσότερα από ένα προγράµ-
µατα σπουδών πρώτου κύκλου ή συνεργάζεται µε άλλα
Τµήµατα για την από κοινού οργάνωση προγράµµατος
σπουδών πρώτου κύκλου.  

8. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της
Συνέλευσης του Τµήµατος, δύναται να ορίζεται ανά πρό-
γραµµα σπουδών πρώτου κύκλου, επιτροπή προγράµµα-
τος σπουδών µε τετραετή θητεία, η οποία αποτελείται α-
πό πέντε (5) έως εννιά (9) µέλη. Ο αριθµός των µελών
της επιτροπής προγράµµατος σπουδών καθορίζεται µε
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την απόφαση ίδρυσης του προγράµµατος σπουδών. Η Ε-
πιτροπή προγράµµατος σπουδών αποτελείται από µέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθ-
µίδας του Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων
που οργανώνουν το πρόγραµµα σπουδών, µε γνωστικό
αντικείµενο συναφές µε τις επιστηµονικές περιοχές που
θεραπεύει το πρόγραµµα σπουδών και αναλαµβάνουν δι-
δακτικό έργο του προγράµµατος. Ως Υπεύθυνος του
προγράµµατος ορίζεται ένα (1) από τα µέλη της Επιτρο-
πής προγράµµατος σπουδών, κατά προτεραιότητα µέλος
Δ.Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθη-
γητή. Αν προγράµµατα σπουδών συνδιοργανώνονται α-
πό περισσότερα από ένα (1) Τµήµατα, ο ορισµός της Επι-
τροπής προγράµµατος σπουδών πραγµατοποιείται µε α-
πόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που έχει τη διοικητική
υποστήριξη του προγράµµατος, κατόπιν εισήγησης των
Συνελεύσεων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, σύµφω-
να µε το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. 

9. Αντικείµενο της επιτροπής προγράµµατος σπουδών
είναι: 
α) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµα-

τος σπουδών και ο συντονισµός των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων του προγράµµατος, 
β) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού του προ-

γράµµατος σπουδών και η υποβολή προς έγκριση από τα
ανά περίπτωση αρµόδια όργανα, 
γ) η υποβολή εισηγήσεων προς τη Συνέλευση του Τµή-

µατος για θέµατα, ως ακολούθως: 
γα) η κατανοµή του διδακτικού έργου και η επιλογή

προτεινόµενων διδακτικών συγγραµµάτων, 
γβ) η συγκρότηση οµάδων εσωτερικής αξιολόγησης

του προγράµµατος σπουδών και Επιτροπών για τη µελέ-
τη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων που σχε-
τίζονται µε την αναβάθµιση του προγράµµατος, 
γγ) η τροποποίηση, µετονοµασία ή κατάργηση του

προγράµµατος σπουδών, 
γδ) η προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσω-

πικού και η συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για την
επιλογή του, καθώς και η πρόσκληση επισκεπτών καθη-
γητών, επισκεπτών ερευνητών και µεταδιδακτορικών ε-
ρευνητών για την ανάθεση διδακτικού έργου του προ-
γράµµατος, 
γε) η ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου σε υπο-

ψήφιους διδάκτορες και µεταπτυχιακούς φοιτητές του
Α.Ε.Ι.,
γστ) η συγκρότηση Επιτροπής και Υπεύθυνου πρακτι-

κής άσκησης του προγράµµατος, 
δ) η άσκηση αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται σύµ-

φωνα µε το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, σε περί-
πτωση προγραµµάτων σπουδών συνεργαζόµενων Τµη-
µάτων, ή τον εσωτερικό κανονισµό του λειτουργίας του
Α.Ε.Ι.. 

10. Ο Υπεύθυνος του προγράµµατος σπουδών ασκεί
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της επιτροπής προγράµ-

µατος σπουδών και συντονίζει το έργο της, 
β) εισηγείται προς την επιτροπή προγράµµατος σπου-

δών και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέµατα σχετικά µε
την οργάνωση και λειτουργία του προγράµµατος,
γ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τη

Συνέλευση του Τµήµατος ή το ειδικό πρωτόκολλο συ-
νεργασίας, σε περίπτωση προγραµµάτων σπουδών συ-
νεργαζόµενων Τµηµάτων ή τον εσωτερικό κανονισµό

λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και αφορά στον συντονισµό, την
παρακολούθηση και ορθή υλοποίηση του προγράµµατος
σπουδών. 

11. Για τα προγράµµατα σπουδών που οργανώνονται
από Τµήµατα των Α.Ε.Ι., η επιτυχής ολοκλήρωση των ο-
ποίων οδηγεί στην απονοµή τίτλων σπουδών που ταυτί-
ζονται µε τον τίτλο του Τµήµατος, ο ορισµός επιτροπής
προγράµµατος σπουδών είναι προαιρετικός και Υπεύθυ-
νος του προγράµµατος είναι ο Πρόεδρος του Τµήµατος.

Άρθρο 75
Χρονική διάρκεια σπουδών

1. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και
λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου ηµερολογιακού
έτους. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σε-
πτεµβρίου λογίζεται ότι αφορά στο προηγούµενο ακαδη-
µαϊκό έτος. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους
διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

2. Η διάρθρωση των προγραµµάτων σπουδών πρώτου
κύκλου πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να περι-
λαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοι-
χούν σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες (European
Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) ανά α-
καδηµαϊκό έτος.

3. Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση
εγγραφής ανά ακαδηµαϊκό έτος για την παρακολούθηση
του προγράµµατος σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται ανά πρόγραµµα σπουδών.

Άρθρο 76
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και µερική φοίτηση 

1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραµµα
σπουδών πρώτου κύκλου µε ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8)
ακαδηµαϊκών εξαµήνων για την απονοµή του τίτλου
σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξηµένος κατά
τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Σε πρόγραµµα σπου-
δών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ
(8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης
είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξηµένος κα-
τά έξι (6) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Μετά από τη συµπλήρω-
ση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, µε την επιφύλαξη
των επόµενων παραγράφων, το Διοικητικό Συµβούλιο
του Τµήµατος εκδίδει πράξη διαγραφής.

2. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστι-
κές λεπτοµέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ ε-
ξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας
φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που α-
νάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγ-
γενούς πρώτου βαθµού εξ αίµατος ή συζύγου ή προσώ-
που µε το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύµφωνο συµ-
βίωσης.

3. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για µερική φοίτηση έ-
χουν:
α) οι φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται τουλά-

χιστον είκοσι (20) ώρες την εβδοµάδα, 
β) οι φοιτητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες, 
γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά

τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σω-
µατεία εγγεγραµµένα στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητι-
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κών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148), που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητι-
σµού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
γα) για όσα έτη καταλαµβάνουν διάκριση 1ης έως και

8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήµατα ατοµικών α-
θληµάτων µε συµµετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλη-
τών και οκτώ (8) σωµατείων ή αγωνίζονται σε οµάδες
των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε οµαδικά αθλήµατα
ή συµµετέχουν ως µέλη εθνικών οµάδων σε πανευρω-
παϊκά πρωταθλήµατα, παγκόσµια πρωταθλήµατα ή άλ-
λες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυµπιακή
Επιτροπή, ή 
γβ) συµµετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοί-

τησής τους στο πρόγραµµα σπουδών για το οποίο αιτού-
νται την υπαγωγή τους σε καθεστώς µερικής φοίτησης,
σε ολυµπιακούς, παραολυµπιακούς αγώνες και ολυµπια-
κούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπε-
ρίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές µερικής
φοίτησης, µετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την
Κοσµητεία της Σχολής. 
Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς µερικής

φοίτησης, κάθε εξάµηνο προσµετράται ως µισό ακαδη-
µαϊκό εξάµηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν δύνανται να δη-
λώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε α-
ριθµό µεγαλύτερο από το ήµισυ των µαθηµάτων του εξα-
µήνου που προβλέπει το πρόγραµµα σπουδών. Εφαρµό-
ζεται και στην περίπτωση αυτή η ανώτατη διάρκεια φοί-
τησης της παρ. 1. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουρ-
γίας του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζονται περαιτέρω προϋπο-
θέσεις και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των προη-
γούµενων εδαφίων.

4. Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο
φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, µετά από αίτησή τους
προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος, να διακόψουν τη φοί-
τησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
δύο (2) έτη. Το δικαίωµα διακοπής της φοίτησης δύναται
να ασκηθεί άπαξ ή τµηµατικά για χρονικό διάστηµα κατ’
ελάχιστον ενός (1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου, αλλά η διάρ-
κεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά
τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τµηµατικά. Η φοιτητική ιδιό-
τητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτη-
σης και δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε καµία εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουρ-
γίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης
της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση.

5. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος είναι αρµόδιος για την ε-
φαρµογή του παρόντος και ο Κοσµήτορας της Σχολής,
στην οποία υπάγεται το Τµήµα, είναι αρµόδιος για την ε-
ποπτεία της ορθής εφαρµογής του παρόντος. Η µη ε-
φαρµογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα και λαµβάνεται
υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανοµής της τα-
κτικής δηµόσιας επιχορήγησης της περ. ε) της παρ. 2
του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) στο Α.Ε.Ι..

Άρθρο 77
Πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµε-
δαπής οργανώνουν πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότη-
τας φοιτητών, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα προγράµµα-
τα σπουδών πρώτου κύκλου στα οποία πραγµατοποιείται
η εισαγωγή φοιτητών µέσω πανελλήνιων εξετάσεων. 

2. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε προγράµµατα

σπουδών πρώτου κύκλου Τµήµατος Α.Ε.Ι. (Τµήµα προέ-
λευσης) και δεν έχουν υπερβεί το ελάχιστο όριο φοίτη-
σης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του
προγράµµατος σπουδών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση
να παρακολουθήσουν µαθήµατα ή εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες προγράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου
Τµήµατος άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής (Τµήµα υποδοχής).
Η κινητικότητα δύναται να πραγµατοποιείται προς οµοει-
δή ή µη οµοειδή προγράµµατα σπουδών Τµηµάτων άλ-
λων Α.Ε.Ι. και η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε
χρονικό διάστηµα ενός (1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Οι
φοιτητές κατά το χρονικό διάστηµα της φοίτησής τους
στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος υποδοχής έχουν
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών
του Α.Ε.Ι. υποδοχής και δικαιούνται να αξιολογούνται
στα µαθήµατα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του
Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισµό του προγράµµατος. 

3. Αν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος υποδοχής
είναι οµοειδές µε το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος
προέλευσης, προσµετράται υποχρεωτικά το σύνολο των
πιστωτικών µονάδων (European Credit Transfer and
Accumulation System - ECTS), που αντιστοιχούν σε µα-
θήµατα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα οποία α-
ξιολογήθηκε επιτυχώς ο φοιτητής, εφόσον ο φοιτητής
δεν έχει ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς στα ίδια ή αντίστοιχα
µαθήµατα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το Τµή-
µα προέλευσης. Αν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµα-
τος υποδοχής δεν είναι οµοειδές µε το πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος προέλευσης του φοιτητή, η επι-
τυχής αξιολόγηση σε µαθήµατα και εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες του ακαδηµαϊκού εξαµήνου για το οποίο υ-
πεβλήθη η αίτηση παρακολούθησης, δύναται να συνυπο-
λογίζεται για την απονοµή του τίτλου σπουδών και να
προσµετράται το σύνολο των πιστωτικών µονάδων
(ECTS) που αυτές αποδίδουν µε απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τµήµατος προέλευσης, έως τη συµπλήρωση του
ποσοστού της παρ. 4 του άρθρου 66.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος προέ-
λευσης, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, εγκρίνεται ή α-
πορρίπτεται η προσµέτρηση των πιστωτικών µονάδων
για την απονοµή πτυχίου, οι οποίες είτε αφορούν σε µα-
θήµατα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες οµοειδούς προ-
γράµµατος σπουδών για τις οποίες έχει ήδη αξιολογηθεί
ο φοιτητής στο Α.Ε.Ι. προέλευσης είτε υπερβαίνουν το
ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 66. Τα µαθήµατα και οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα οποία έχει αξιολο-
γηθεί επιτυχώς ο φοιτητής στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος κινητικότητας και δεν προσµετρώνται για τη λήψη
πτυχίου, καθώς και ο αριθµός των πιστωτικών τους µο-
νάδων, αναγράφονται υποχρεωτικά στο παράρτηµα του
πτυχίου. 

5. Το δικαίωµα κινητικότητας δύναται να ασκείται µία
(1) φορά έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπου-
δών πρώτου κύκλου και την απονοµή του τίτλου σπου-
δών από το Α.Ε.Ι. προέλευσης. 

6. Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε προγράµµατα
σπουδών πρώτου κύκλου µετά από κατατακτήριες εξε-
τάσεις, δύνανται να αιτούνται απαλλαγής από την υπο-
χρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης σε
µαθήµατα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προ-
γράµµατος σπουδών στα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς
στο πλαίσιο του προγράµµατος εσωτερικής κινητικότη-
τας, ανεξαρτήτως αν προσµετρήθηκαν για τη λήψη πτυ-
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χίου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, κατό-
πιν αιτήµατος του φοιτητή, καθορίζονται τα µαθήµατα
και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράµµατος
σπουδών από τις οποίες απαλλάσσεται από την υποχρέ-
ωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης. 

7. Για κάθε πρόγραµµα σπουδών πρώτου κύκλου ο α-
νώτατος αριθµός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο
πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας ανά ακαδηµαϊκό
εξάµηνο καθορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του συ-
νολικού αριθµού των εισακτέων, όπως αυτός ισχύει κάθε
ακαδηµαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων δύναται να µεταβάλλεται ο ανώτατος
αριθµός της παρούσας. 

Άρθρο 78
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών 

µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών
πρώτου κύκλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρό-
ντος άρθρου οδηγεί στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπα-
στου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master) στην ειδικότητα του Τµήµατος και ο
τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύµφωνα µε το
άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). Ως προϋποθέσεις
για την απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών µεταπτυχιακού επιπέδου ορίζονται οι ακόλουθες: 
α) το πρόγραµµα σπουδών αποτελείται κατ’ ελάχιστον

από δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα και αντιστοιχεί σε
τριακόσιες (300) πιστωτικές µονάδες (European Credit
Transfer and Accumulation System - ECTS), 
β) για την απονοµή του τίτλου σπουδών απαιτείται η

εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας διάρκειας
κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου, 
γ) το πρόγραµµα σπουδών είναι διαρθρωµένο µε τέ-

τοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τη θεµελίωση της γνώ-
σης σε µια (1) επιστήµη ή τέχνη, την ανάπτυξη µαθηµά-
των κορµού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνω-
στικού αντικειµένου, καθώς και την εµβάθυνση και εµπέ-
δωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του
γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας και
δ) η τεκµηρίωση της αναγκαιότητας ενιαίων και αδιά-

σπαστων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διάρ-
κειας δέκα (10) εξαµήνων και τριακοσίων (300) πιστωτι-
κών µονάδων για την κάλυψη των γνώσεων που απαι-
τούνται στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας.

2. Για κάθε πρόγραµµα σπουδών που πληροί τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 1, η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), µετά από εισήγηση της Συ-
νέλευσης του Τµήµατος, υποβάλλει αίτηµα προς τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος, µετά από
σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαί-
δευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), εκδίδει διαπιστωτική πράξη περί α-
πονοµής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µετα-
πτυχιακού επιπέδου. Μετά από την έκδοση της απόφα-
σης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µετα-
πτυχιακού επιπέδου λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την η-
µεροµηνία απονοµής του πτυχίου ή διπλώµατος και κα-
ταλαµβάνει και όσους αποφοίτησαν πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.

3. Το παρόν εφαρµόζεται αναλογικά για προγράµµατα
σπουδών πρώτου κύκλου Τµηµάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι.,
που έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί ή µετονοµαστεί, ε-

φόσον αυτά πληρούσαν τις προϋποθέσεις των περ. α) έ-
ως γ) της παρ. 1. Για τα προγράµµατα σπουδών που ορ-
γανώνονταν χωρίς την κατανοµή του εκπαιδευτικού
φόρτου σε πιστωτικές µονάδες, δεν απαιτείται το δεύτε-
ρο εδάφιο της περ. α). Αρµόδιο όργανο για την υποβολή
του αιτήµατος της παρ. 2 προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων είναι η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι..

4. Η χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών µεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει µισθολογικές
µεταβολές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 79
Επιτροπή µεταπτυχιακών σπουδών 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.), µε α-
πόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσµη-
τειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., συγκροτείται Επιτροπή Με-
ταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα
(1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ένα (1) µέλος που προέρχε-
ται από τις κατηγορίες µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη,
που είναι αρµόδιος για ακαδηµαϊκά θέµατα, ως Πρόε-
δρο. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν εµπειρία στην οργά-
νωση και συµµετοχή σε προγράµµατα σπουδών δεύτε-
ρου κύκλου σπουδών. Η θητεία της Επιτροπής είναι δύο
(2) ακαδηµαϊκά έτη. Ειδικά τα Α.Ε.Ι. όπου λειτουργεί µό-
νο µια (1) Σχολή, εξαιρούνται της υποχρέωσης συγκρό-
τησης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι: 
α) η υποβολή γνώµης προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για

την ίδρυση νέων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπου-
δών ή την τροποποίηση των ήδη λειτουργούντων προ-
γραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, µετά από αξιολό-
γηση των αιτηµάτων των Συνελεύσεων των Τµηµάτων
για την ίδρυση νέων προγραµµάτων µεταπτυχιακών
σπουδών, των σχετικών εκθέσεων σκοπιµότητας και βιω-
σιµότητάς τους και την κοστολόγηση της λειτουργίας
του Π.Μ.Σ., καθώς και η δυνατότητα αναποµπής τους, αν
η εισήγηση δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη ή οι συνο-
δευτικές εκθέσεις δεν είναι πλήρεις, 
β) η κατάρτιση σχεδίου Κανονισµού για προγράµµατα

δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. και η υ-
ποβολή του προς τη Σύγκλητο, 
γ) η εκπόνηση πρότυπου σχεδίου Κανονισµού λειτουρ-

γίας προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, 
δ) ο έλεγχος της τήρησης των Κανονισµών λειτουρ-

γίας των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, 
ε) η παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας,

του Κανονισµού και των αποφάσεων των οργάνων διοί-
κησης του Α.Ε.Ι. από τα προγράµµατα µεταπτυχιακών
σπουδών, 
στ) η παρακολούθηση της εφαρµογής της διαδικασίας

απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοί-
τησης, 
ζ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται από τον Εσω-

τερικό Κανονισµό. 
3. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της
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Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται ο κανο-
νισµός προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών, ο οποίος αποτελεί διακριτό κεφάλαιο του εσω-
τερικού κανονισµού λειτουργίας του Α.Ε.Ι..

4. Ο κανονισµός προγραµµάτων µεταπτυχιακών και δι-
δακτορικών σπουδών της παρ. 3 ρυθµίζει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα θέµατα: 
α) τα κριτήρια µε βάση τα οποία καθορίζεται ο κατώτα-

τος και ανώτατος αριθµός εισακτέων φοιτητών ανά πρό-
γραµµα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του
Α.Ε.Ι.,
β) τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών και τον τρόπο επι-

λογής τους, 
γ) την πολιτική σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύ-

ψους των τελών φοίτησης, καθώς και το ανώτατο όριο
αυτών για τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) ανά Σχολή του Α.Ε.Ι., 
δ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µεταπτυχιακών

φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, 
ε) τον ανώτατο αριθµό ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ. του

Α.Ε.Ι.,
στ) τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, ανταποδο-

τικών και µη, προς τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και υ-
ποψήφιους διδάκτορες, τον ανώτατο αριθµό των υπο-
τροφιών που χορηγούνται, καθώς και τα κριτήρια χορή-
γησης αυτών, 
ζ) τους όρους πλήρους και µερικής φοίτησης και τη δυ-

νατότητα αναστολής και επανέναρξης της φοίτησης, 
η) την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των Π.Μ.Σ.,

καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης των µαθηµάτων
και των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. από τους φοιτητές, 
θ) τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης Π.Μ.Σ.

µε τη χρήση µεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και θέµατα σχετικά µε
την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε µεθό-
δους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
ι) θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση και τα απαραίτητα

στοιχεία της µελέτης σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και
των προϋπολογισµών των υπό ίδρυση Π.Μ.Σ., 
ια) θέµατα σχετικά µε τις εξετάσεις και τις λοιπές µε-

θόδους αξιολόγησης της επίδοσης των µεταπτυχιακών
φοιτητών, 
ιβ) τη διαδικασία ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έρ-

γου στους υποψήφιους διδάκτορες του Α.Ε.Ι., καθώς και
το ανώτατο όριο ωριαίας αντιµισθίας που δύναται να βα-
ρύνει αποκλειστικά ιδιωτικούς, ίδιους και διεθνείς πό-
ρους του Α.Ε.Ι., 
ιγ) τη διαδικασία αναγόρευσης των διδακτόρων και
ιδ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λει-

τουργία προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορι-
κών σπουδών του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 80
Διαδικασία ίδρυσης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών

Σπουδών

1. Η ίδρυση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) περιλαµβάνεται στο πολυετές αναπτυξιακό σχέ-
διο κάθε Τµήµατος/Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στον στρατηγικό σχε-
διασµό του Α.Ε.Ι.. 

2. Τα Π.Μ.Σ. οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα
Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και απο-
σκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη

της έρευνας και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ε-
ρευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα
Π.Μ.Σ. διέπονται από επιστηµονική συνοχή, έχουν αντι-
κείµενο συγγενές προς τα επιστηµονικά πεδία του Τµή-
µατος που τα οργανώνει και πληρούν τις προϋποθέσεις
που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος και γνώµης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται η ίδρυ-
ση νέου Π.Μ.Σ.. Με την απόφαση ίδρυσης του πρώτου ε-
δαφίου καθορίζονται όλα τα ζητήµατα που διέπουν την
οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ρυθ-
µίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) ο τίτλος του Π.Μ.Σ. και του διπλώµατος που απονέ-

µεται, 
β) το αντικείµενο και ο σκοπός του προγράµµατος, τα

µαθησιακά αποτελέσµατα και τα προσόντα που αποκτώ-
νται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού, 
γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η οποία

δεν δύναται να είναι µικρότερη από πέντε (5) έτη, µε δυ-
νατότητα παράτασης, µε την επιφύλαξη της µη πιστοποί-
ησής του κατά την περιοδική αξιολόγηση του Τµήµατος, 
δ) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές

και τα λοιπά κριτήρια που είναι απαραίτητα ή συνεκτιµώ-
νται κατά τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, καθώς
και ο τρόπος απόδειξής τους, 
ε) ο τρόπος αξιολόγησης, που δύναται να περιλαµβά-

νει τη διενέργεια εξετάσεων, την αξιολόγηση φακέλου
και την προσωπική συνέντευξη, καθώς και η διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων, 
στ) οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., που δύναται να οδηγούν

στην απονοµή διαφορετικού διπλώµατος, 
ζ) το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ανά ειδίκευση, οι

τίτλοι και σύντοµη περιγραφή (syllabus) των µαθηµάτων,
σεµιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του
Π.Μ.Σ., η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, η εκπόνηση δι-
πλωµατικής διατριβής ή η διεξαγωγή άλλων εκπαιδευτι-
κών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που ορίζονται ως
υποχρεωτικές ή επιλογής για την επιτυχή ολοκλήρωση
του Π.Μ.Σ., µε αναφορά του αριθµού των πιστωτικών µο-
νάδων (European Credit Transfer and Accumulation
System  - ECTS) που απονέµονται ανά περίπτωση, 
η) ο συνολικός αριθµός των πιστωτικών µονάδων

(ECTS) που απονέµεται ανά ειδίκευση Π.Μ.Σ., εφόσον υ-
πάρχουν περισσότερες από µια (1) ειδικεύσεις, ο οποίος
δεν δύναται να είναι µικρότερος από εξήντα (60) πιστω-
τικές µονάδες (ECTS), καθώς και ο αριθµός των ακαδη-
µαϊκών εξαµήνων του προγράµµατος, 
θ) η επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του προγράµµατος

και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας, η
οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής,
ι) ο ανώτατος αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοι-

τητών του, ή ο ανώτατος αριθµός εισακτέων ανά ειδί-
κευση του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίστανται ειδικεύσεις, 
ια) οι πηγές χρηµατοδότησης του Π.Μ.Σ. και το ύψος

των τελών φοίτησης, εφόσον καθορίζονται τέλη φοίτη-
σης, 
ιβ) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών, 
ιγ) η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών µε κριτήρια

αριστείας, καθώς και παροχής ανταποδοτικών υποτρο-
φιών,
ιδ) ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας των Π.Μ.Σ., δια ζώσης ή µε µεθόδους σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης εν όλω ή εν µέρει, 
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ιε) η δυνατότητα παροχής του προγράµµατος ως µερι-
κής φοίτησης, 
ιστ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του προ-

γράµµατος και τον κανονισµό λειτουργίας του προγράµ-
µατος. 

4. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος συνο-
δεύεται απαραιτήτως από: 
α) αναλυτικό προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων για

τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του προγράµµατος,
στον οποίο συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως πόροι
του προγράµµατος, το λειτουργικό του κόστος, όπως α-
µοιβές για τη διοικητική - τεχνική υποστήριξη του προ-
γράµµατος, αµοιβές διδακτικού προσωπικού, δαπάνες
µετακίνησης, εξοπλισµού και υλικοτεχνικής υποδοµής
και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
β) µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας του προς ί-

δρυση προγράµµατος, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά
οι επιστηµονικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν α-
ναγκαία και σηµαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η επι-
στηµονική του συνοχή, η σύνδεσή του µε τα προγράµµα-
τα σπουδών πρώτου κύκλου του Τµήµατος που παρέχο-
νται, το διδακτικό προσωπικό που αναµένεται να διδάξει
στο Π.Μ.Σ., το υπάρχον διδακτικό προσωπικό του Τµήµα-
τος µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, καθώς και το λοι-
πό προσωπικό που πρόκειται να υποστηρίξει την οργά-
νωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., η υλικοτεχνική δοµή, ο
εξοπλισµός και οι κτηριακές υποδοµές που αναµένεται
να χρησιµοποιηθούν για τη λειτουργία του προγράµµα-
τος.

5. Αν η οργάνωση του Π.Μ.Σ. πραγµατοποιείται από
περισσότερα από ένα (1) Τµήµατα του ίδιου ή άλλου
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ως διατµηµατικού ή διιδρυµατικού
Π.Μ.Σ. αντίστοιχα, καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συ-
νεργασίας, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία των
παρ. 3 και 4, τις υποχρεώσεις κάθε συνεργαζόµενου
Τµήµατος, τον αριθµό των µελών της επιτροπής προ-
γράµµατος σπουδών, τη συµµετοχή και την εκπροσώπη-
ση κάθε συνεργαζόµενου Τµήµατος στα όργανα του
Π.Μ.Σ., τη διαδικασία ανάδειξης του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ., το Α.Ε.Ι. που αναλαµβάνει τη διοικητική υποστή-
ριξη του προγράµµατος, τη µεθοδολογία κατανοµής των
πόρων του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέµα που είναι ανα-
γκαίο για την εύρυθµη λειτουργία του. Με απόφαση της
Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευ-
σης κάθε συνεργαζόµενου Τµήµατος, εγκρίνεται το ειδι-
κό πρωτόκολλο συνεργασίας. Η απόφαση ίδρυσης επι-
σπεύδεται από το Α.Ε.Ι. που αναλαµβάνει τη διοικητική
υποστήριξη του προγράµµατος. 

6. Τα Α.Ε.Ι. δύναται να συµπράττουν για την οργάνωση
Π.Μ.Σ. µε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, την Α-
καδηµία Αθηνών, το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδηµίας Αθηνών, ιδρύµατα και ερευνητικούς ορ-
γανισµούς της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς και διεθνείς
φορείς και οργανισµούς, καθώς και αναγνωρισµένους ε-
πιστηµονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό
τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Δεν
επιτρέπεται η σύµπραξη µε εκπαιδευτικούς φορείς µη
τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008
(Α΄ 177). Σε περίπτωση συµπράξεων µε φορείς που δεν
παρέχουν ισότιµη εκπαίδευση και ισότιµα πτυχία µε τα
Α.Ε.Ι., η ακαδηµαϊκή λειτουργία του Π.Μ.Σ. ανήκει απο-

κλειστικά στο Α.Ε.Ι.. Με απόφαση της Συγκλήτου του
Α.Ε.Ι. εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας για
την οργάνωση κοινών Π.Μ.Σ., το οποίο περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 3 και τη συνεισφορά
κάθε συνεργαζόµενου φορέα σε ανθρώπινους πόρους,
χρήση εργαστηριακών υποδοµών και πρακτική άσκηση.
Ειδικά για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται σε συνεργασία
µε ιδρύµατα της αλλοδαπής (κοινά Π.Μ.Σ.), το ειδικό
πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει αν η επιτυχής ολο-
κλήρωση του κοινού Π.Μ.Σ. συνεπάγεται την απόκτηση
ενός ενιαίου τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόµενα ι-
δρύµατα ή την απόκτηση διακριτών τίτλων σπουδών από
κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα. 

7. Μετά από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ.
της παρ. 3 και πριν από την έναρξη της λειτουργίας του,
απαιτείται η πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την Εθνική Αρ-
χή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε την
περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).
Μετά από την ίδρυσή τους, τα Π.Μ.Σ. πιστοποιούνται πε-
ριοδικά, σύµφωνα µε την υποπερ. ββ) της περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020, στο πλαίσιο της α-
ξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ε-
ντάσσονται. 

8. Αν τροποποιηθεί η απόφαση ίδρυσης, απαιτείται εκ
νέου πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε., εφό-
σον η τροποποίηση αφορά σε στοιχεία των περ. β) και
στ) της παρ. 3. 

9. Η απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 κοινοποιείται,
µε επιµέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 81
Όργανα διοίκησης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών

Σπουδών - Σύνθεση 

1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία
των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
είναι τα ακόλουθα: 
α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-

τος (Α.Ε.Ι.), 
β) η Συνέλευση του Τµήµατος, 
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), και
δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ..
2. Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

και τέσσερα (4) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, που έχουν συναφές γνωστι-
κό αντικείµενο µε αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαµβάνουν δι-
δακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.. Τα µέλη της Σ.Ε. καθορίζονται
µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

3. Ειδικώς για τα διατµηµατικά, τα διιδρυµατικά και τα
κοινά Π.Μ.Σ., τις αρµοδιότητες της Συνέλευσης του Τµή-
µατος ασκεί η επιτροπή προγράµµατος σπουδών, ο αριθ-
µός των µελών και η σύνθεση της οποίας καθορίζονται
στο Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ.. Η επιτροπή
προγράµµατος σπουδών αποτελείται από µέλη Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των συνεργαζό-
µενων Τµηµάτων σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο
Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ.. Εάν στο Π.Μ.Σ.
συµµετέχουν κι άλλοι φορείς σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 80, µετέχει ως µέλος της επιτροπής τουλά-
χιστον ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνεργαζόµενο
φορέα. Με απόφαση της επιτροπής προγράµµατος
σπουδών δύναται να συγκροτείται Σ.Ε., µε διετή θητεία,
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στην οποία µετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής του
Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) από τα µέλη της επιτροπής προ-
γράµµατος σπουδών. 

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα µέλη
Δ.Ε.Π. του Τµήµατος κατά προτεραιότητα βαθµίδας Κα-
θηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται µε απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τµήµατος για διετή θητεία, µε
δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισµό. Σε περίπτωση
διατµηµατικού, διιδρυµατικού ή κοινού Π.Μ.Σ. ορίζεται α-
πό την επιτροπή προγράµµατος σπουδών ένα (1) µέλος
της ως Διευθυντής του Π.Μ.Σ..

5. Η επιτροπή προγράµµατος σπουδών αποτελείται α-
πό µέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόµενων Τµηµάτων και συ-
γκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που α-
ναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., κατό-
πιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόµενων
Τµηµάτων ή αρµόδιων οργάνων των συνεργαζόµενων
φορέων. Ο ακριβής αριθµός των µελών της Επιτροπής
και η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόµενου Τµήµατος ή
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής καθορίζεται στο πρω-
τόκολλο συνεργασίας. Αν στο Π.Μ.Σ. συµµετέχουν φο-
ρείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν παρέχουν ισό-
τιµη εκπαίδευση και ισότιµα πτυχία µε τα Α.Ε.Ι., στην ε-
πιτροπή προγράµµατος σπουδών κάθε φορέας δύναται
να εκπροσωπείται µε ένα (1) µέλος, το οποίο αναδει-
κνύεται από το αρµόδιο όργανο του φορέα και συµµετέ-
χει στο διδακτικό έργο του Π.Μ.Σ.. 

6. Στην επιτροπή του προγράµµατος σπουδών και τη
Σ.Ε. δύναται να συµµετέχουν Οµότιµοι Καθηγητές του
Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, εφόσον
παρέχουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.. 

7. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., καθώς και τα µέλη της
Σ.Ε. και της επιτροπής προγράµµατος σπουδών δεν δι-
καιούνται αµοιβής ή οιασδήποτε αποζηµίωσης για την ε-
κτέλεση των αρµοδιοτήτων που τους ανατίθενται και
σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Άρθρο 82
Αρµοδιότητες οργάνων Προγραµµάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος (Α.Ε.Ι.) έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εγκρίνει την ίδρυση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή την τροποποίηση της απόφασης ί-
δρυσης του Π.Μ.Σ., 
β) εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της

λειτουργίας των Π.Μ.Σ., 
γ) συγκροτεί την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών,

σε περίπτωση διατµηµατικών ή διιδρυµατικών ή κοινών
Π.Μ.Σ., 
δ) αποφασίζει την κατάργηση των Π.Μ.Σ. που προσφέ-

ρονται από το Α.Ε.Ι..
2. Η Συνέλευση του Τµήµατος είναι αρµόδια για την

οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ιδίως:
α) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτή-

σεων των υποψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών και ε-
γκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ., 
β) αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του

Π.Μ.Σ., 
γ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της

απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση
της διάρκειας του Π.Μ.Σ., 

δ) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση
των διπλωµατικών εργασιών των µεταπτυχιακών φοιτη-
τών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία, 
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης,

προκειµένου να απονεµηθεί ο τίτλος του Π.Μ.Σ.,
στ) εγκρίνει τον απολογισµό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισή-

γησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος οι αρµο-

διότητες των περ. α) και δ) δύναται να µεταβιβάζονται
στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. 

3. Η Σ.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον
συντονισµό της λειτουργίας του προγράµµατος και ι-
δίως: 
α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισµό του

Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. δια-
θέτει πόρους σύµφωνα µε το άρθρο 84, και εισηγείται
την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδι-
κού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), 
β) καταρτίζει τον απολογισµό του προγράµµατος και

εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τµή-
µατος, 
γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ., 
δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών

ή µη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης
του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισµό µεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών σπουδών,
ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τµήµατος την κα-

τανοµή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση δι-
δακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρ-
θρου 83, 
στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τµήµατος την

πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη δι-
δακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ., 
ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προ-

γράµµατος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέ-
λευση του Τµήµατος, 
η) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τµήµατος την α-

νακατανοµή των µαθηµάτων µεταξύ των ακαδηµαϊκών ε-
ξαµήνων, καθώς και θέµατα που σχετίζονται µε την ποιο-
τική αναβάθµιση του προγράµµατος σπουδών. 

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:
α) προεδρεύει της Σ.Ε., καθώς και της Επιτροπής Προ-

γράµµατος Σπουδών, σε περίπτωση διατµηµατικού ή διι-
δρυµατικού ή κοινού Π.Μ.Σ., συντάσσει την ηµερήσια
διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της, 
β) εισηγείται τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση

και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τµή-
µατος, σε περίπτωση µονοτµηµατικού Π.Μ.Σ., 
γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του

Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέµατα σχετικά µε την αποτελεσµα-
τική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
δ) είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος

σύµφωνα µε το άρθρο 234 και ασκεί τις αντίστοιχες αρ-
µοδιότητες, 
ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των

οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισµού µε-
ταπτυχιακών και διδακτορικών προγραµµάτων σπουδών,
καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπο-
λογισµού του Π.Μ.Σ., 
στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα, η οποία ορί-

ζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.. 
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Άρθρο 83
Διδάσκοντες Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Το διδακτικό έργο των Προγραµµάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανατίθεται, κατόπιν απόφασης
του αρµόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατη-
γορίες διδασκόντων:
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τµή-
µατος ή άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Σ.Ε.Ι.), µε πρόσθετη α-
πασχόληση πέραν των νόµιµων υποχρεώσεών τους, αν
το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, 
β) οµότιµους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα µέλη

Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλ-
λου Α.Ε.Ι.,
γ) συνεργαζόµενους καθηγητές,  
δ) εντεταλµένους διδάσκοντες, 
ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, 
στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήµονες

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέ-
ντρων και ινστιτούτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
ζ) επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι δια-

θέτουν εξειδικευµένες γνώσεις και σχετική εµπειρία στο
γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ..

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. πραγ-
µατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, κατό-
πιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.,
εφόσον υφίσταται, άλλως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Ει-
δικότερες προϋποθέσεις σχετικά µε την ανάθεση του δι-
δακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ί-
δρυσης του Π.Μ.Σ..

3. Δικαίωµα επίβλεψης διπλωµατικών εργασιών έχουν
οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 υπό την
προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται
να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και σε
µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τµήµατος, που δεν έ-
χουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ..

4. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αµεί-
βονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ.. Δεν ε-
πιτρέπεται η καταβολή αµοιβής ή άλλης παροχής από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων.Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου, καθορίζεται
το ύψος της αµοιβής κάθε διδάσκοντος.  Ειδικώς οι διδά-
σκοντες που έχουν την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π., δύνα-
νται να αµείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέ-
ρουν προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχι-
στες εκ του νόµου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 155. Το τελευταίο εδάφιο εφαρ-
µόζεται αναλογικά και για τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.ΕΠ.,  εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νό-
µου υποχρεώσεις τους. 

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος δύναται
να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψή-
φιους διδάκτορες του Τµήµατος ή της Σχολής, υπό την
επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 84
Πόροι Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - 

Οικονοµική διαχείριση

1. Οι πόροι ενός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοί-
τησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονοµι-
κές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήµατα, δ) πόρους από ερευ-
νητικά έργα ή προγράµµατα, ε) ιδίους πόρους του Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και στ) τον Κρα-
τικό Προϋπολογισµό ή το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύ-
σεων. 

2. Η καταβολή των τελών φοίτησης, εφόσον προβλέ-
πεται, πραγµατοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή από
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του φοι-
τητή, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης
του Π.Μ.Σ..

3. Η διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι. πραγ-
µατοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έ-
ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι ή από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προ-
γράµµατος, σε περίπτωση διιδρυµατικού ή κοινού
Π.Μ.Σ.. 

4. Οι πόροι των Π.Μ.Σ. κατανέµονται ως εξής: 
α) ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%)

των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τέλη φοί-
τησης παρακρατείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.. Στο ποσό αυτό
συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του
Ε.Λ.Κ.Ε. για την οικονοµική διαχείριση των Π.Μ.Σ.. Με α-
πόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης που λαµβάνεται έως
το τέλος Μαρτίου κάθε έτους αποφασίζεται αν το υπό-
λοιπο ποσό µετά από την αφαίρεση της παρακράτησης
υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. µεταφέρεται στον τακτικό προϋπολογισµό
ή διατίθεται για τη δηµιουργία έργων/προγραµµάτων µέ-
σω του Ε.Λ.Κ.Ε. µε σκοπό την κάλυψη κατά προτεραιό-
τητα των αναγκών Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη
φοίτησης και την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών
και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι.. Στα έσοδα του
Π.Μ.Σ. των περ. β) έως δ) της παρ. 1 πραγµατοποιείται η
παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. που ισχύει για τα έσοδα από
αντίστοιχες πηγές χρηµατοδότησης,  
β) το υπόλοιπο ποσό των συνολικών εσόδων του

Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δα-
πανών του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 85
Οικονοµική συνεργασία Προγραµµάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος

1. Αν σε Τµήµα ή Σχολή του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) οργανώνονται περισσότερα από
ένα (1) Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
είναι δυνατή η οικονοµική συνεργασία µεταξύ Π.Μ.Σ. µέ-
σω της ίδρυσης ενός κοινού έργου/προγράµµατος, που
χρηµατοδοτείται από πόρους των Π.Μ.Σ. µε σκοπό την
κάλυψη κοινών αναγκών και δράσεων των Π.Μ.Σ. του
Τµήµατος ή της Σχολής. Το έργο/πρόγραµµα είναι χωρίς
σαφή ηµεροµηνία λήξης, διαθέτει αυτοτελή προϋπολογι-
σµό και χρηµατοδοτείται ετησίως από µέρος των εσό-
δων των λειτουργούντων Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ή της
Σχολής, που διατίθενται προς αυτό για δαπάνες που έ-
χουν ως στόχο την κάλυψη κοινών αναγκών. Κατ΄ εξαί-
ρεση είναι δυνατή η χρηµατοδότηση του έργου/προ-
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γράµµατος µε το υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων Π.Μ.Σ.
του ίδιου Τµήµατος ή της ίδιας Σχολής, των οποίων το
φυσικό αντικείµενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για
τα οποία δεν προκύπτει άλλη οικονοµική υποχρέωση.

2. Με τον Κανονισµό µεταπτυχιακών και διδακτορικών
προγραµµάτων σπουδών καθορίζεται το ανώτατο ποσο-
στό επί των συνολικών ετήσιων εσόδων κάθε Π.Μ.Σ. που
δύναται να διατίθεται προς έργο/πρόγραµµα της παρ. 1. 

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν κοι-
νής εισήγησης των Διευθυντών Π.Μ.Σ. του ίδιου Τµήµα-
τος ή της ίδιας Σχολής, εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρι-
σης έργου/προγράµµατος της παρ. 1 και το ποσοστό επί
των ετήσιων εσόδων του Π.Μ.Σ. µε το οποίο χρηµατοδο-
τείται το έργο/πρόγραµµα και καθορίζεται ο Επιστηµονι-
κός Υπεύθυνος του έργου, που είναι ένας (1) εκ των Δι-
ευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηµατοδοτούν το έργο. Η
διενέργεια δαπανών πραγµατοποιείται κατόπιν κοινής
εισήγησης των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηµατοδο-
τούν το έργο/πρόγραµµα. 

Άρθρο 86
Δικαίωµα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τέλη φοίτησης - 
Υποτροφίες

1. Εγγεγραµµένοι φοιτητές Προγράµµατος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν
σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης,
εφόσον πληρούν τα οικονοµικά ή κοινωνικά κριτήρια του
παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώµα-
τος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονοµικών ή κοινωνικών
κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κα-
τά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελά-
χιστον στην κατοχή βαθµού ίσου ή ανώτερου του επτά-
µιση µε άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση
στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκοµίζεται για την
εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε
τη δεκάβαθµη κλίµακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής, άλλως το κρι-
τήριο αυτό εφαρµόζεται αναλογικά σύµφωνα µε την ε-
κάστοτε κλίµακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκοµιζόµε-
νος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυµα της αλ-
λοδαπής.   

2. Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών που φοιτούν
δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθµό που αντι-
στοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των
εγγεγραµµένων φοιτητών ανά ακαδηµαϊκό έτος. Αν, κα-
τά τον αριθµητικό υπολογισµό του αριθµού των δικαιού-
χων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκα-
δικός αριθµός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέ-
στερη ακέραιη µονάδα. Αν ο αριθµός των δικαιούχων α-
παλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δι-
καιούχοι επιλέγονται µε σειρά φθίνουσας κατάταξης έ-
ως τη συµπλήρωση του αριθµού. 

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση α-
νά Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε το παρόν πραγµατοποιείται µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτη-
τών στο Π.Μ.Σ..

4. Δικαίωµα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του
Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ι-
σχύουν τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) ο µέσος όρος του αθροίσµατος των φορολογητέων

εισοδηµάτων των δύο (2) τελευταίων οικονοµικών ετών
του συνόλου των µελών της οικογένειας του αιτούντος

την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του
αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοι-
νή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του
έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαµοι και έχουν
ίδιο φορολογητέο εισόδηµα κατά την έννοια του άρθρου
7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν υπερβαίνει το εβδοµή-
ντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ι-
σοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρό-
σφατα δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συµπληρώσει
το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγα-
µος ή δεν έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, 
β) ο µέσος όρος του ατοµικού φορολογητέου εισοδή-

µατος των δύο (2) τελευταίων οικονοµικών ετών του αι-
τούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του
εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος,
σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα στοιχεία
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συµπληρώσει το 26ο έτος
της ηλικίας του, 
γ) ο µέσος όρος του αθροίσµατος του φορολογητέου

εισοδήµατος των δύο (2) τελευταίων οικονοµικών ετών
του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του
ή της συζύγου ή συµβιούντος του, εφόσον είναι έγγαµος
ή έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, ανεξαρτήτως αν υ-
ποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υ-
περβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάµε-
σου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε
τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.. 

5. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συµπληρώσει το
26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πο-
λύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαµου γονέα ή ορφανός
τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτοµο µε αναπηρία ή
µέλος νοικοκυριού µε άτοµο µε αναπηρία δύναται να αι-
τηθεί την απαλλαγή κατά το ήµισυ (50%) από την υπο-
χρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο µέσος ό-
ρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό
(100%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου ει-
σοδήµατος.

6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα
τέλη φοίτησης πραγµατοποιείται από τη Συνέλευση του
Τµήµατος σε περίπτωση µονοτµηµατικού Π.Μ.Σ. ή την Ε-
πιτροπή Προγράµµατος Σπουδών , σε περίπτωση διατµη-
µατικού ή διιδρυµατικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται
αιτιολογηµένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης
της αίτησης.

7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση κα-
ταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη
φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής. 

8. Το παρόν δεν εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων χω-
ρών.

Άρθρο 87
Περιοδική αξιολόγηση των Προγραµµάτων Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του ίδιου Τµήµατος ή Σχολής

1. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
κάθε Τµήµατος, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα δια-
τµηµατικά, διιδρυµατικά και κοινά Π.Μ.Σ., των οποίων το
Τµήµα αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη, αξιολο-
γούνται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/πιστο-
ποίησης της ακαδηµαϊκής µονάδας από την Εθνική Αρχή
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Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η
συνολική αποτίµηση του έργου που επιτελέστηκε από
κάθε Π.Μ.Σ., ο βαθµός εκπλήρωσης των στόχων που εί-
χαν τεθεί κατά την ίδρυσή του, η βιωσιµότητά του, η α-
πορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο
βαθµός συµβολής του στην έρευνα, η εσωτερική αξιολό-
γησή του από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, η σκοπιµό-
τητα παράτασης της λειτουργίας του, καθώς και λοιπά
στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα του έργου που παρά-
γεται και τη συµβολή του στην εθνική στρατηγική για την
ανώτατη εκπαίδευση. 

2. Αν ένα Π.Μ.Σ. κατά το στάδιο της αξιολόγησής του
σύµφωνα µε την παρ. 1 κριθεί ότι δεν πληροί τις προϋπο-
θέσεις συνέχισης της λειτουργίας του, η λειτουργία του
ολοκληρώνεται µε την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµ-
µένων φοιτητών σύµφωνα µε την απόφαση ίδρυσης και
τον κανονισµό µεταπτυχιακών και διδακτορικών προ-
γραµµάτων σπουδών. 

Άρθρο 88
Λοιπές διατάξεις για Προγράµµατα Μεταπτυχιακών

Σπουδών

1. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνα-
ται να πραγµατοποιείται και µε τη χρήση µεθόδων σύγ-
χρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση ίδρυ-
σης Π.Μ.Σ. που οργανώνεται µε µεθόδους εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης, συνοδεύεται µε έκθεση που εµπεριέχει
ανάλυση των µεθόδων της εξ αποστάσεως οργάνωσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως σύγχρονη, ασύγ-
χρονη, µεικτό σύστηµα (blended learning), το ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό, τις τυχόν µεθόδους ψηφιακής αξιο-
λόγησης των φοιτητών και το ψηφιακό υλικό αξιολόγη-
σης, την υλικοτεχνική υποδοµή του Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) για την υποστήριξη προγραµµά-
των σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις ψη-
φιακές δεξιότητες του διδακτικού προσωπικού. Αν η εκ-
παιδευτική διαδικασία πραγµατοποιείται µε τη χρήση µε-
θόδων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτές
δεν µπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των πιστωτικών µονάδων του Π.Μ.Σ..

2. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Τµήµατος δύνανται να απασχολούνται σε Π.Μ.Σ.,
µόνο υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των ελάχιστων
υποχρεώσεών τους περί παροχής διδακτικού έργου. Δεν
επιτρέπεται η απασχόληση µελών Δ.Ε.Π. αποκλειστικά
σε Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ή της Σχολής.

Άρθρο 89
Επαγγελµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

1. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύ-
νανται να οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τµή-
µατα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) σε συ-
γκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο που θεραπεύει το Τµή-
µα µε σκοπό την παροχή τυπικής εκπαίδευσης µεταπτυ-
χιακού επιπέδου αποκλειστικά προς το προσωπικό φορέ-
ων του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, στο πλαίσιο υλοποί-
ησης σύµβασης ή προγραµµατικής συµφωνίας του Α.Ε.Ι.
µε φορέα του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, που αναλαµ-

βάνει τη χρηµατοδότηση της οργάνωσης και λειτουργίας
του Π.Μ.Σ.. 

2. Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών του πα-
ρόντος ιδρύονται µε τη διαδικασία του παρόντος Κεφα-
λαίου, µε την επιφύλαξη ότι στη σύµβαση που υπογρά-
φεται µεταξύ του Α.Ε.Ι. και του φορέα χρηµατοδότησης,
καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) το αντικείµενο και ο σκοπός του Π.Μ.Σ., τα µαθησια-

κά αποτελέσµατα και τα προσόντα που αποκτώνται από
την επιτυχή παρακολούθηση αυτού,
β) η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ., η οποία δύναται να

είναι και µικρότερη των πέντε (5) ετών, 
γ) ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών ανά ακαδηµαϊκό

έτος, ο οποίος δύναται να διαφέρει ανά ακαδηµαϊκό έ-
τος, αν το πρόγραµµα παρέχεται για περισσότερα από έ-
να (1) ακαδηµαϊκά έτη, 
δ) θέµατα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Π.Μ.Σ.

και την οικονοµική διαχείριση των πόρων του για την επί-
τευξη του σκοπού του,  
ε) τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών, οι οποίοι πρέ-

πει να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών
πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 
στ) θέµατα σχετικά µε το διδακτικό προσωπικό.  
3. Η σύµβαση του Α.Ε.Ι. µε τον φορέα ιδιωτικού ή δη-

µόσιου τοµέα, που χρηµατοδοτεί το Π.Μ.Σ. καθορίζει τη
δυνατότητα ή µη συµµετοχής τρίτων φυσικών προσώ-
πων, πλην του προσωπικού του εν λόγω φορέα και τις
τυχόν προϋποθέσεις συµµετοχής του. 

Άρθρο 90
Διδακτορικές σπουδές

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
νται να διοργανώνουν προγράµµατα σπουδών τρίτου κύ-
κλου, τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτό-
τυπης επιστηµονικής έρευνας και στην ουσιαστική συ-
νεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης τουλάχιστον σε έναν
(1) επιστηµονικό κλάδο και οδηγούν στην απόκτηση δι-
δακτορικού διπλώµατος µετά από την εκπόνηση και επι-
τυχή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Τα προγράµµα-
τα σπουδών τρίτου κύκλου περιλαµβάνουν την υποχρε-
ωτική εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε αντικείµενο
που σχετίζεται µε την επιστηµονική περιοχή του Τµήµα-
τος και δύνανται να περιλαµβάνουν αυτοτελές πρόγραµ-
µα µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο συνί-
σταται στην παρακολούθηση και επιτυχή περάτωση ολο-
κληρωµένου κύκλου µαθηµάτων ή άλλων εκπαιδευτικών
ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αντιστοιχούν κατ’
ελάχιστον σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες
(European Credit Transfer and Accumulation System -
ECTS). 

2. Προγράµµατα σπουδών τρίτου κύκλου για την εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής µε συνεπίβλεψη διοργανώ-
νονται από ένα Τµήµα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία µε ένα (1) ή
περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµε-
δαπής, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Α-
νώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, την Α-
καδηµία Αθηνών, το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδηµίας Αθηνών, καθώς και µε Ιδρύµατα της αλ-
λοδαπής. Δεν επιτρέπεται η σύµπραξη µε εκπαιδευτι-
κούς φορείς µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης του
ν. 3696/2008 (Α΄ 177).
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Άρθρο 91
Κανονισµός διδακτορικών σπουδών

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης της Συ-
νέλευσης του Τµήµατος, καθορίζονται το πρόγραµµα δι-
δακτορικών σπουδών και ο κανονισµός του προγράµµα-
τος σπουδών. Αν το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών
περιλαµβάνει οργανωµένο πρόγραµµα µαθηµάτων ή λοι-
πές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η α-
πόφαση περιλαµβάνει τους τίτλους των µαθηµάτων, το
περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας,
τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεπίδραση των µαθηµά-
των και τον αριθµό των πιστωτικών µονάδων (European
Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) που α-
ποδίδονται ανά περίπτωση. 

2. Η απόφαση της παρ. 1 περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που

απαιτείται να πληρούν οι υποψήφιοι για την υποβολή αί-
τησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 
β) τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται για

την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων και των
όρων για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα, 
γ) τις γλώσσες στις οποίες δύναται να εκπονηθεί η δι-

δακτορική διατριβή, πλην της ελληνικής, µε υποχρεωτι-
κή την πρόβλεψη εκπόνησης στην αγγλική ή άλλη ξένη
γλώσσα, σε περίπτωση συνεπίβλεψης µε ιδρύµατα της
αλλοδαπής, 
δ) τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτή-

σεων και τις προθεσµίες υποβολής τους, καθώς και τους
όρους και τη διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν µέρει,
από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράµµα-
τος µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών, 
ε) τη διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής

διατριβής και τον µέγιστο αριθµό διδακτορικών διατρι-
βών που δύναται να επιβλέπει το ίδιο µέλος Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
στ) τους ειδικότερους λόγους και τις προϋποθέσεις α-

ντικατάστασης επιβλέποντος ή άλλου µέλους της τριµε-
λούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, 
ζ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των υποψήφιων

διδακτόρων του Τµήµατος, 
η) την προθεσµία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υ-

ποχρέωση προφορικής παρουσίασης της προόδου της
διατριβής και υποβολής σχετικού υποµνήµατος προό-
δου, τις προϋποθέσεις επιτυχούς εξέτασης για την εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και επιπλέον προϋ-
ποθέσεις για την απονοµή διδακτορικού διπλώµατος, 
θ) την υποχρέωση παρακολούθησης ή συµµετοχής σε

µαθήµατα, εργαστήρια ή σεµινάρια σχετικά µε την εκπό-
νηση της διδακτορικής διατριβής, καθώς και πρόσθετες
υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, όπως ενδιά-
µεσα παραδοτέα, και των επιβλεπόντων αυτών, όπως πε-
ριοδικές εκθέσεις προόδου,
ι) τη συµµετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαι-

δευτική διαδικασία και την ανάθεση σε αυτούς επικουρι-
κού διδακτικού έργου σε προγράµµατα πρώτου και δεύ-
τερου κύκλου σπουδών του Τµήµατος, 
ια) τον µέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διδακτορικής

διατριβής, 
ιβ) τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από τα

µητρώα των υποψήφιων διδακτόρων,
ιγ) τα θέµατα σχετικά µε τη δηµόσια υποστήριξη της

διδακτορικής διατριβής, την απονοµή του διδακτορικού
τίτλου, τη µορφή και το περιεχόµενο του διδακτορικού
τίτλου, 
ιδ) τη διαδικασία δηµόσιας υποστήριξης της διδακτορι-

κής διατριβής µε τη χρήση εξ αποστάσεως µέσων, 
ιε) τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπόνησης βιοµη-

χανικών διδακτορικών, τη συνεργασία µε ιδιωτικούς φο-
ρείς για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας σε αυ-
τούς, τους όρους και τη δυνατότητα εκπροσώπησης του
φορέα στην τριµελή ή/και επταµελή επιστηµονική επι-
τροπή, 
ιστ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λει-

τουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος.

Άρθρο 92
Προϋποθέσεις εγγραφής - Διαδικασία επιλογής 

υποψήφιων διδακτόρων

1. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε
πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κά-
τοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος που έχει χορηγηθεί α-
πό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράµµατος
σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής
ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύµφωνα µε το άρθρο
78. Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων σε κάθε πρό-
γραµµα διδακτορικών σπουδών πραγµατοποιείται µε α-
πόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος που έχει αναλά-
βει την υποστήριξη του προγράµµατος διδακτορικών
σπουδών. 

2. Κάθε ενδιαφερόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις
του κανονισµού διδακτορικών σπουδών δύναται να υπο-
βάλει αίτηση προς τη Συνέλευση του Τµήµατος για την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση περιλαµβά-
νει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 
α) προτεινόµενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, 
β) σύντοµο υπόµνηµα µε το αντικείµενο που θα πραγ-

µατεύεται η διδακτορική διατριβή, 
γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διά-

φορη της ελληνικής, 
δ) προτεινόµενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατρι-

βής, του οποίου το γνωστικό αντικείµενο ή το επιστηµο-
νικό έργο είναι συναφές µε αυτό της προς εκπόνηση δι-
δακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυ-
τικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, καθώς και τα
έγγραφα/δικαιολογητικά που ορίζονται στον κανονισµό
του προγράµµατος σπουδών για την απόδειξη της πλή-
ρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 και των λοιπών
προϋποθέσεων που απαιτούνται ανά περίπτωση. 

Άρθρο 93
Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής -
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα υποψήφιων διδακτόρων

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώµατος δεν δύναται να είναι µικρότερη από τρία (3)
πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Ως ανώτατη
χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατρι-
βής ορίζονται τα έξι (6) ηµερολογιακά έτη. Με απόφαση
της Συνέλευσης του Τµήµατος δύναται να παρατείνεται
η ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής, κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου διδάκτορα
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και σύµφωνης γνώµης της τριµελούς συµβουλευτικής ε-
πιτροπής για σπουδαίο λόγο. Η ανώτατη χρονική διάρ-
κεια της παράτασης και τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε
το δικαίωµα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκπόνη-
σης διδακτορικής διατριβής καθορίζονται στον Κανονι-
σµό διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος.  

2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τις ακόλουθες υπο-
χρεώσεις:
α) υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόµνηµα προό-

δου της διατριβής τους σε ετήσια βάση προς τη τριµελή
συµβουλευτική επιτροπή και παρουσιάζουν προφορικά
την πρόοδο αυτής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κα-
νονισµό διδακτορικών σπουδών, 
β) συνεργάζονται µε τον επιβλέποντα και τα µέλη της

συµβουλευτικής επιτροπής για την υποστήριξη της εκπό-
νησης της διατριβής τους, 
γ) παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σύµφωνα µε

τις ανάγκες των προγραµµάτων πρώτου και δεύτερου
κύκλου σπουδών του Τµήµατος, κατόπιν υπόδειξης του
επιβλέποντος καθώς και 
δ) κάθε άλλη υποχρέωση που ορίζεται από τον κανονι-

σµό διδακτορικών σπουδών και τον κανονισµό µεταπτυ-
χιακών και διδακτορικών Σπουδών.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τα δικαιώµατα των
φοιτητών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και
κάθε άλλο δικαίωµα που ορίζεται από τον κανονισµό δι-
δακτορικών σπουδών. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δύνα-
νται να συµµετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράµµατα
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και να
λαµβάνουν υποτροφίες στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτού-
µενων, αυτοχρηµατοδοτούµενων ή λοιπών έργων/προ-
γραµµάτων για την οικονοµική ενίσχυση της διδακτορι-
κής τους έρευνας.

Άρθρο 94
Επίβλεψη - υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ορίζεται η τριµε-
λής συµβουλευτική επιτροπή, µεταξύ των οποίων ορίζε-
ται και ο επιβλέπων. Στη συµβουλευτική επιτροπή δύνα-
νται να συµµετέχουν ως µέλη:
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

κάθε βαθµίδας του Τµήµατος του Α.Ε.Ι., 
β) µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου

Α.Ε.Ι., 
γ) Οµότιµοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη

Δ.Ε.Π., 
δ) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώ-

τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, 
ε) ερευνητές κάθε βαθµίδας που υπηρετούν σε ερευ-

νητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµβανοµένων της Ακα-
δηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ε-
ρευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, καθώς και το επιστηµο-
νικό προσωπικό της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) του άρθρου 25
του ν. 4602/2019 (Α΄ 45), εφόσον διαθέτει διδακτορικό
δίπλωµα και ερευνητική δραστηριότητα συναφή µε το α-
ντικείµενο της διδακτορικής διατριβής,

στ) καθηγητές ιδρυµάτων της αλλοδαπής και ερευνη-
τές ερευνητικών οργανισµών της αλλοδαπής.

2. Τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής
έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο, είτε ί-
διο ή συναφές επιστηµονικό έργο µε την προς εκπόνηση
διδακτορική διατριβή. Ο αριθµός των αφυπηρετησάντων
Μελών Δ.Ε.Π. που συµµετέχουν ως µέλη στην τριµελή
συµβουλευτική επιτροπή δεν δύναται να υπερβαίνει τον
έναν (1). Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή είναι αρ-
µόδια για την υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα κα-
τά τη διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής και την παρακολούθηση της προόδου
της. Ο επιβλέπων και τα µέλη της συµβουλευτικής επι-
τροπής δεν δικαιούνται αµοιβής ή άλλης αποζηµίωσης
για την υποστήριξη της εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής.

Άρθρο 95
Αξιολόγηση - Απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος

1. Μετά από την ολοκλήρωση της συγγραφής της δι-
δακτορικής διατριβής και την υποβολή του τελευταίου υ-
ποµνήµατος σχετικά µε την πρόοδο αυτής προς την τρι-
µελή συµβουλευτική επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας
υποβάλλει αίτηµα δηµόσιας υποστήριξης αυτής σύµφω-
να µε όσα ορίζονται στον κανονισµό διδακτορικών σπου-
δών. Μετά από έγγραφη θετική εισήγηση της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τµή-
µατος, η Συνέλευση ορίζει, µε απόφασή της, επταµελή
εξεταστική επιτροπή για την κρίση και την αξιολόγηση
της διδακτορικής διατριβής. Ως µέλη της επταµελούς ε-
ξεταστικής επιτροπής ορίζονται υποχρεωτικά τα µέλη
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και τέσσερα
(4) ακόµη µέλη, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες των
περ. α) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 94. Κατ’ ελάχι-
στον τέσσερα (4) από τα επτά (7) µέλη της εξεταστικής
επιτροπής είναι µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού που ανήκουν στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
(Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.  

2. Αν δεν κατατεθεί η εισήγηση της παρ. 1 προς τη Συ-
νέλευση του Τµήµατος ή αν αυτή είναι αρνητική, η διαδι-
κασία δύναται να συνεχιστεί κατόπιν αίτησης του υπο-
ψηφίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Δι-
δακτορικών Σπουδών. 

3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα ενώπιον της επταµελούς εξε-
ταστικής επιτροπής, η οποία υποβάλει ερωτήσεις προς
τον υποψήφιο. Η συνεδρίαση για τη δηµόσια υποστήριξη
της διατριβής δύναται να πραγµατοποιηθεί και µε τη
χρήση µέσων τηλεδιάσκεψης, εφόσον δεν είναι δυνατή
η φυσική παρουσία όλων των µελών της εξεταστικής ε-
πιτροπής. Μετά από την ολοκλήρωση της υποστήριξης
της διατριβής, η επταµελής εξεταστική επιτροπή συνε-
δριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, αξιολογεί τη διδα-
κτορική διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα,
την πρωτότυπη σκέψη και τη συµβολή της στην επιστήµη
και µε βάση τα κριτήρια αυτά, εγκρίνει ή απορρίπτει την
απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος. Για την απονοµή
του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη και η θετική αξιολόγηση της διδακτορικής διατρι-
βής από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη.
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Άρθρο 96
Βιοµηχανικά διδακτορικά

1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγρα-
φής σε προγράµµατα διδακτορικών σπουδών σύµφωνα
µε το άρθρο 92 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία µε επι-
χείρηση ή βιοµηχανία, που εδρεύει ή παράρτηµά της λει-
τουργεί στην ηµεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή
βιοµηχανικής ή εφαρµοσµένης έρευνας µε σκοπό την ε-
ξαγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων για την παραγωγή
καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

2. Η συνεργαζόµενη επιχείρηση ή βιοµηχανία υποδει-
κνύει έναν (1) εκπρόσωπό της µε εµπειρία και γνώση
σχετική µε το αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής,
που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου
διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιοµηχα-
νίας δύναται να συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις
συνεδριάσεις της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής
και στην επταµελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας
τις απόψεις του.

3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόµενης
επιχείρησης ή βιοµηχανίας και του υποψήφιου διδάκτο-
ρα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., κα-
τόπιν εισήγησης του Τµήµατος, καθορίζονται οι ειδικότε-
ροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιοµηχανία και την εξα-
γωγή των ερευνητικών αποτελεσµάτων, τη χρήση υπο-
δοµών του εξοπλισµού του Α.Ε.Ι., αν η έρευνα διεξάγε-
ται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
κάθε συµβαλλόµενου µέρους, συµπεριλαµβανοµένου
του καθορισµού των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτη-
σίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκ-
πόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να διεξάγει, εν
όλω ή εν µέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε
χώρους της επιχείρησης ή βιοµηχανίας, µετά από σύµ-
φωνη γνώµη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής,
υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη
και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-
γίας του Α.Ε.Ι. και του εσωτερικού κανονισµού του προ-
γράµµατος σπουδών. 

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται από τον
εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανο-
νισµό του προγράµµατος.

6. Επιχειρήσεις ή βιοµηχανίες που εδρεύουν ή έχουν
παράρτηµα στην ηµεδαπή δύναται να χρηµατοδοτούν,
εν µέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιοµηχανικού διδακτο-
ρικού. Η οικονοµική διαχείριση της χρηµατοδότησης
πραγµατοποιείται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.. Ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος του έργου/προγράµµατος καθορίζεται µε το
πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3.

7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν βιοµηχανι-
κά διδακτορικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, α-
σφαλίζονται για παροχές σε είδος και σε χρήµα στον Η-
λεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦ-

ΚΑ), εκτός αν είναι παράλληλα ασφαλισµένοι, άµεσα ή
έµµεσα, για υγειονοµική περίθαλψη σε φορέα ασφάλι-
σης ασθενείας. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη, οι οποίες υπολο-
γίζονται επί του κατώτατου µισθού, βαρύνει τη συνεργα-
ζόµενη επιχείρηση ή βιοµηχανία, εκτός εάν η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής χρηµατοδοτείται µέσω της επι-
χείρησης ή της βιοµηχανίας για την εκτέλεση
έργου/προγράµµατος µέσω του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), οπότε οι ασφαλιστικές
εισφορές δύνανται να βαρύνουν τον προϋπολογισµό του
χρηµατοδοτούµενου έργου/προγράµµατος του Ε.Λ.Κ.Ε..

8. Η εκπόνηση βιοµηχανικού διδακτορικού σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο δύναται να χρηµατοδοτείται από πό-
ρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και ε-
πιχειρήσεις ή βιοµηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν
παράρτηµα στην ηµεδαπή.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα ζη-
τήµατα σχετικά µε την εκπόνηση βιοµηχανικών διδακτο-
ρικών που χρηµατοδοτούνται από πόρους του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. 

Άρθρο 97
Λοιπά θέµατα για τις σπουδές τρίτου κύκλου

1. Αν κάποιο από τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτι-
κής επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένου του επιβλέπο-
ντος, εκλείψει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά
του, µετά από αίτηµα του ίδιου ή του υποψήφιου διδά-
κτορα, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος δύνα-
ται να ορίζεται αντικαταστάτης του έως την ολοκλήρω-
ση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

2. Αν ο επιβλέπων ή µέλος της τριµελούς συµβουλευ-
τικής επιτροπής µετακινηθεί σε άλλο Τµήµα του ίδιου ή
άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή α-
φυπηρετήσει, δύναται να συνεχίσει να κατέχει την ιδιό-
τητα του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, εφό-
σον συναινεί, και ο τίτλος απονέµεται από το Α.Ε.Ι., στο
οποίο ανήκει το Τµήµα που ξεκίνησε η εκπόνηση της δια-
τριβής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Άρθρο 98
Προγράµµατα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης 

1. Τµήµατα ή Μονοτµηµατικές Σχολές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώ-
νουν, παράλληλα µε τα προγράµµατα σπουδών πρώτου
κύκλου, ειδικό πρόγραµµα σπουδών δευτερεύουσας κα-
τεύθυνσης (minor degree) στο επιστηµονικό πεδίο του
Τµήµατος ή της Μονοτµηµατικής Σχολής. Η διάρκεια του
προγράµµατος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης
ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος και
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντιστοιχούν τουλάχι-
στον σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες (European
Credit Transfer and Accumulation System- ECTS). Προ-
γράµµατα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης προ-
σφέρονται αποκλειστικά προς εγγεγραµµένους φοιτη-
τές άλλων Τµηµάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., οι οποίοι φοιτούν
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σε προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου και έχουν συ-
µπληρώσει το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου
των πιστωτικών µονάδων του προγράµµατος σπουδών
στο οποίο φοιτούν. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Τµήµατος, εγκρίνεται το πρόγραµµα σπου-
δών δευτερεύουσας κατεύθυνσης της παρ. 1 και καθορί-
ζονται τα στοιχεία των περ. α) έως δ) και η) της παρ. 3
του άρθρου 70, ο αριθµός των εισακτέων ανά ακαδηµαϊ-
κό έτος, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υ-
ποψηφίων και ο τρόπος εισδοχής των φοιτητών. Μέρος
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος
σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης δύναται να ταυ-
τίζεται µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραµ-
µάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τµήµατος. 

3. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών
δευτερεύουσας κατεύθυνσης οδηγεί στην απονοµή δια-
κριτού τίτλου του προγράµµατος σπουδών δευτερεύου-
σας κατεύθυνσης από το Τµήµα όπου οργανώνεται. Προ-
ϋπόθεση για την απονοµή του τίτλου είναι η ολοκλήρω-
ση του προγράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου στο ο-
ποίο είχε εγγραφεί ο φοιτητής.  

4. Ο ανώτατος χρόνος φοίτησης σε πρόγραµµα σπου-
δών δευτερεύουσας κατεύθυνσης ανέρχεται στη διάρ-
κεια του προγράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου του
Τµήµατος εισαγωγής, προσαυξηµένος κατά ένα (1) ακα-
δηµαϊκό εξάµηνο και δεν προσµετράται στο ανώτατο ό-
ριο φοίτησης του άρθρου 75. Κατά τη διάρκεια φοίτησης
στο πρόγραµµα του παρόντος, ο φοιτητής έχει όλα τα
δικαιώµατα του προπτυχιακού φοιτητή. 

5. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης Τµήµατος ή Σχολής, δύναται να ιδρύονται προ-
γράµµατα σπουδών σύντοµης διάρκειας, η επιτυχής ο-
λοκλήρωση των οποίων οδηγεί στη χορήγηση τίτλων
σπουδών σύντοµης διάρκειας. Τα προγράµµατα σπου-
δών σύντοµης διάρκειας δύναται να περιλαµβάνουν εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε τριά-
ντα (30) έως εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες (European
Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) και α-
φορούν σε ένα επιστηµονικό πεδίο ή συνδυασµό επιστη-
µονικών πεδίων. Τα προγράµµατα απευθύνονται προς ό-
λους τους εγγεγραµµένους φοιτητές προγραµµάτων
πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. της η-
µεδαπής, καθώς και προς φοιτητές ιδρυµάτων της αλλο-
δαπής. Με την απόφαση της Συγκλήτου του πρώτου ε-
δαφίου, καθορίζονται το ενδεικτικό πρόγραµµα σπου-
δών, τα µαθήµατα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες του προγράµµατος, οι µέθοδοι αξιολόγησης α-
νά µάθηµα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ο ανώτατος
αριθµός εισακτέων ανά πρόγραµµα, η δυνατότητα οργά-
νωσης του προγράµµατος και µε τη χρήση µεθόδων εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
σχετικό µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του
προγράµµατος.

Άρθρο 99
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
ται µε απόφαση της Συγκλήτου να ιδρύεται και να λει-
τουργεί ειδικό πρόγραµµα σπουδών παιδαγωγικής και δι-
δακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου
οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής ε-

πάρκειας. Το πρόγραµµα είναι κατ’ ελάχιστον διάρκειας
δύο (2) ακαδηµαϊκών εξαµήνων, περιλαµβάνει µαθήµατα
και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό
αντικείµενο της παιδαγωγικής και αντιστοιχεί κατ’ ελάχι-
στον σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες.

2. Το ειδικό πρόγραµµα σπουδών παρέχεται από κάθε
Α.Ε.Ι. µε την επιµέλεια Σχολής ή Τµήµατος στο επιστη-
µονικό πεδίο των Επιστηµών Αγωγής, εάν υφίσταται ε-
ντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τµήµα που θεραπεύει το εν λόγω
επιστηµονικό πεδίο. Εάν δεν υπάρχει εντός του Α.Ε.Ι.
Σχολή ή Τµήµα στο επιστηµονικό πεδίο των Επιστηµών
Αγωγής, το Α.Ε.Ι. συνεργάζεται µε άλλο Α.Ε.Ι., στο ο-
ποίο λειτουργεί Σχολή ή Τµήµα στο επιστηµονικό πεδίο
των Επιστηµών Αγωγής, κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλ-
λου συνεργασίας που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους
των συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., προκειµένου να λειτουργή-
σει διιδρυµατικό ειδικό πρόγραµµα σπουδών παιδαγωγι-
κής και διδακτικής επάρκειας, το οποίο διοικείται σύµφω-
να µε την παρ. 6. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί αποκλειστικά
ένα (1) πρόγραµµα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτι-
κής επάρκειας. Εάν στο Α.Ε.Ι. υπάρχουν περισσότερα
του ενός Τµήµατα στο επιστηµονικό πεδίο των Επιστη-
µών Αγωγής, αυτά δύνανται να συνεργάζονται για την
οργάνωση και παροχή του ειδικού προγράµµατος της
παρ. 1. Το διατµηµατικό πρόγραµµα ιδρύεται  µε απόφα-
ση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης των Συ-
νελεύσεων των Τµηµάτων και σύνταξης ειδικού πρωτο-
κόλλου συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων Τµη-
µάτων.  

3. Στο πρόγραµµα σπουδών του παρόντος δύνανται να
γίνουν δεκτοί: 
α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµέ-

νοι σε προγράµµατα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυ-
χής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτ-
λων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα
διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση ή το δικαίωµα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευ-
τικού µεταδευτεροβάθµιας ή επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες του προγράµµατος σπουδών τους
και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180)
πιστωτικές µονάδες του προγράµµατος, 
β) πτυχιούχοι προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύ-

κλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν τα ει-
δικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή το δικαίωµα άσκησης της
ειδικότητας εκπαιδευτικού µεταδευτεροβάθµιας ή επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης, οποιασδήποτε ειδικότητας εκ-
παιδευτικού πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή µετα-
δευτεροβάθµιας ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

4. Με την απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 καθορίζονται
τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείµενο και ο σκοπός του

προγράµµατος, 
β) το  πρόγραµµα σπουδών, τα µαθησιακά αποτελέ-

σµατα, τα µαθήµατα, οι κάθε είδους εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής ά-
σκησης και της δυνατότητας εκπόνησης διπλωµατικής
εργασίας, µε κατανοµή των πιστωτικών µονάδων που α-
ντιστοιχούν ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, και η
διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών σε δύο (2) ακα-
δηµαϊκά εξάµηνα, καθώς και οι µέθοδοι αξιολόγησης α-
νά εκπαιδευτική δραστηριότητα, 
γ) οι κατηγορίες των φοιτητών και των πτυχιούχων
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που γίνονται δεκτοί ανά περίπτωση, 
δ) τα γενικά κριτήρια εισδοχής και η διαδικασία αξιο-

λόγησης των αιτήσεων εισδοχής στο πρόγραµµα σπου-
δών, ιδίως αν ο αριθµός των θέσεων φοίτησης του προ-
γράµµατος υπολείπεται του αριθµού των αιτήσεων υπο-
ψηφίων, τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια που αξιολογούνται,
όπως η επίδοση του υποψηφίου στα µαθήµατα που έχει
ολοκληρώσει ή ο συνολικός βαθµός πτυχίου, το ενδια-
φέρον του υποψηφίου για το επάγγελµα του εκπαιδευτι-
κού, όπως τεκµαίρεται από το σύνολο των προσόντων
και δραστηριοτήτων που υποβάλλει µε την αίτησή του ή
την επίδοσή του σε δοµηµένη συνέντευξη, όπως ειδικό-
τερα ορίζει η απόφαση της Επιτροπής, 
ε) ο ανώτατος αριθµός εισακτέων ανά ακαδηµαϊκό έ-

τος και η ποσόστωση ανά κατηγορία εισακτέων σύµφω-
να µε την παρ. 3, η οποία εξασφαλίζει την  πρόσβαση
των φοιτητών του Α.Ε.Ι. στο πρόγραµµα, εάν το Α.Ε.Ι.
παρέχει προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου, η επιτυ-
χής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτ-
λων σπουδών, που παρέχουν το δικαίωµα άσκησης επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων οποιασδήποτε ειδικότητας εκ-
παιδευτικού δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή ε-
παγγελµατικής εκπαίδευσης,
στ) ο τίτλος σπουδών που απονέµεται, ισοδυναµεί µε

την απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας.
Ο τίτλος που απονέµεται, παρέχεται ως διακριτός τίτλος
σπουδών προς όλους όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το
πρόγραµµα. Ειδικά για τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. που ολο-
κλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραµµα, οι πιστωτικές µονά-
δες του προγράµµατος είναι δυνατόν να αναγράφονται
και στο Παράρτηµα Διπλώµατος χωρίς να συνυπολογίζο-
νται στον βαθµό του πτυχίου,
ζ) η δυνατότητα οργάνωσης του θεωρητικού µέρους

του προγράµµατος σπουδών µε τη χρήση µεθόδων εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης, 
η) κάθε είδους ζητήµατα σχετικά µε την οργάνωση, δι-

οίκηση και διαχείριση του προγράµµατος. 
5. α) Η έναρξη λειτουργίας του προγράµµατος σπου-

δών πραγµατοποιείται κατόπιν προηγούµενης πιστοποί-
ησης του προγράµµατος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και σύµφωνης γνώµης του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 
β) Για την πιστοποίηση των προγραµµάτων παιδαγωγι-

κής και διδακτικής επάρκειας, η ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργα-
σία µε το Ι.Ε.Π. καταρτίζει και εκδίδει ειδικό πρότυπο α-
ξιολόγησης και πιστοποίησης, που περιλαµβάνει  κριτή-
ρια που αφορούν ιδίως στα εξής:
βα) την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του προ-

γράµµατος,
ββ) την καταλληλότητα και τη συνάφεια των µαθηµά-

των, τα οποία καλύπτουν θεµατικές ενότητες σχετικές
µε την παιδαγωγική και ψυχοπαιδαγωγική, τη διδασκα-
λία και µάθηση, τη διδακτική και πρακτική άσκηση, καθώς
και τη συνάφεια των µαθησιακών αποτελεσµάτων του
προγράµµατος µε τις ανάγκες διδασκαλίας των προ-
γραµµάτων σπουδών της εκπαίδευσης,
βγ) τα ειδικά επιστηµονικά προσόντα των διδασκό-

ντων του προγράµµατος και τη συνάφειά τους µε τα επι-
διωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα του προγράµµα-
τος,
βδ) τις εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδοµές

του προγράµµατος,

βε) την καταλληλότητα των συγγραµµάτων.
γ) Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και πιστο-

ποίησης των προγραµµάτων που συγκροτεί η ΕΘ.Α.Α.Ε.
για τον σκοπό αυτόν, συµµετέχει και εκπρόσωπος του
Ι.Ε.Π..
δ) Τα προγράµµατα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ-

κειας αξιολογούνται ετησίως στο πλαίσιο των Εσωτερι-
κών Συστηµάτων Διασφάλισης της Ποιότητας κάθε Α.Ε.Ι.
και πιστοποιούνται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία µε
το Ι.Ε.Π. κάθε πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας
τους.  Τα ανωτέρω κριτήρια του ειδικού πρότυπου αξιο-
λόγησης και πιστοποίησης των προγραµµάτων παιδαγω-
γικής και διδακτικής επάρκειας, που εκδίδει η ΕΘ.Α.Α.Ε.,
σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π., ισχύουν και για την πιστο-
ποίηση των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
σχετικά µε την απόδοση παιδαγωγικής και διδακτικής ε-
πάρκειας. 

6. Ως όργανα διοίκησης του προγράµµατος σπουδών
ορίζονται: 
α) η Επιτροπή του Προγράµµατος, που αποτελείται α-

πό µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε την παιδαγω-
γική και διδακτική των Τµηµάτων ή Σχολών του Α.Ε.Ι. ή
του συνεργαζόµενου Α.Ε.Ι., που έχουν την επιµέλεια ορ-
γάνωσης του προγράµµατος. Ο αριθµός των µελών της
Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε Τµήµατος ή Σχολής,
σε περίπτωση συνεργασίας µε άλλα Τµήµατα ή Σχολές
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., καθορίζονται στην απόφαση ί-
δρυσης του προγράµµατος. Η Επιτροπή έχει διετή θη-
τεία και συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου του
Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος
ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, σε περίπτωση συν-
διοργάνωσης, 
β) ο Διευθυντής του Προγράµµατος, που αναδεικνύε-

ται ένα µέλος από την Επιτροπή του Προγράµµατος, κα-
τά την πρώτη συνεδρίασή της, µε θητεία παράλληλη µε
αυτή της Επιτροπής. 

7. Η Επιτροπή του Προγράµµατος δύναται να αναγνω-
ρίσει µαθήµατα και τις αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες
που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς φοιτητής του προ-
γράµµατος κατά τη διάρκεια προγραµµάτων σπουδών
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, εφόσον αντιστοι-
χούν στο περιεχόµενο και τα µαθησιακά αποτελέσµατα
των µαθηµάτων του προγράµµατος. 

8. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του προ-
γράµµατος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ-
κειας δύναται να χρηµατοδοτείται από πόρους του Τα-
µείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, του Εταιρικού
Συµφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Η οικονοµική διαχεί-
ριση της χρηµατοδότησης ανά Α.Ε.Ι. πραγµατοποιείται
σε διακριτό έργο/πρόγραµµα µέσω του Ειδικού Λογαρια-
σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., µε Επι-
στηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του Προγράµµατος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα ζη-
τήµατα σχετικά την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και
τους ωφελούµενους του ειδικού προγράµµατος σπου-
δών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που χρηµα-
τοδοτείται από πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας.
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Άρθρο 100
Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) µε α-
πόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται ειδικό πρό-
γραµµα σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου ο-
δηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτή-
των, που ισοδυναµεί µε επάρκεια γνώσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κατ’ ελάχι-
στον τέσσερα (4) µαθήµατα, που εµπίπτουν στο γνωστι-
κό αντικείµενο της πληροφορικής και γνώσης χειρισµού
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ειδικό πρόγραµµα σπου-
δών οργανώνεται µε την επιµέλεια Σχολής ή Τµήµατος
στο επιστηµονικό πεδίο της πληροφορικής και, εφόσον
δεν υφίσταται στο Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τµήµα σε αυτό το επι-
στηµονικό πεδίο, µε την επιµέλεια µελών Διδακτικού Ε-
ρευνητικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετου διδακτικού προσωπικού
του Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο στο πεδίο της πληρο-
φορικής. Το πρόγραµµα απευθύνεται προς όλους τους
εγγεγραµµένους φοιτητές προγραµµάτων πρώτου κύ-
κλου σπουδών του Α.Ε.Ι.. 

2. Με την απόφαση της παρ. 1 της Συγκλήτου, καθορί-
ζονται το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, τα µαθήµατα
και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προ-
γράµµατος, οι µέθοδοι αξιολόγησης ανά µάθηµα ή εκπαι-
δευτική δραστηριότητα, ο ανώτατος αριθµός εισακτέων
ανά κύκλο του προγράµµατος, η δυνατότητα οργάνωσης
του προγράµµατος και µε τη χρήση µεθόδων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικά
µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράµ-
µατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Άρθρο 101
Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων Σπουδών 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
νται να διοργανώνουν προγράµµατα σπουδών πρώτου
κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράµµατα
Σπουδών - Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγι-
κό σχεδιασµό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν στην προαγωγή
της γνώσης, διέπονται από επιστηµονική συνοχή και
πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο
σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλ-
λοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων
σχολείων µε φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει µε πλήρη φοί-
τηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντί-
στοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκοµί-
ζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλον ισοδύναµο τίτλο δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωµα ει-
σαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της
χώρας στην οποία αποφοιτούν.

2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου του
Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος
του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαµβάνει να διοργανώσει το

Ξ.Π.Σ.. Η εισήγηση της Συνέλευσης περιλαµβάνει τα α-
κόλουθα στοιχεία:
α) τον τίτλο, το περιεχόµενο και τον σκοπό του προ-

γράµµατος,
β) τον συνολικό αριθµό των εισακτέων φοιτητών του

προγράµµατος,
γ) το ύψος των ενδεχόµενων τελών φοίτησης και τους

λοιπούς πόρους του προγράµµατος,
δ) τον προϋπολογισµό του προγράµµατος, ο οποίος

περιλαµβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προ-
γράµµατος, τους πόρους και τις βασικές υποδοµές λει-
τουργίας του,
ε) τη µελέτη σκοπιµότητας, στην οποία εκτίθενται ανα-

λυτικά οι επιστηµολογικοί και κοινωνικοί λόγοι, οι οποίοι
καθιστούν σηµαντική τη λειτουργία του προγράµµατος,
ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα, κα-
θώς και οι στόχοι του προγράµµατος,
στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα

σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκοµίζονται ανά πε-
ρίπτωση,
ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος,
η) το προτεινόµενο πρόγραµµα σπουδών, 
θ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,
ι) την επίσηµη γλώσσα διοργάνωσης του προγράµµα-

τος,
ια) τις πιστωτικές µονάδες που απαιτούνται για την α-

πονοµή του τίτλου σπουδών,
ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης,
ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραµµάτων για τη

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, επιπλέον του προ-
γράµµατος σπουδών της περ. η) για την εκµάθηση αυτής
από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,
ιδ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του προ-

γράµµατος.
Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισή-

γησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίνεται ο εσω-
τερικός κανονισµός του υπό ίδρυση Ξ.Π.Σ. και ορίζονται
τα µέλη της Επιτροπής του Προγράµµατος Σπουδών της
παρ. 3 του άρθρου 102, καθώς και ο Διευθυντής του
Ξ.Π.Σ. για τα δύο (2) πρώτα ακαδηµαϊκά έτη λειτουργίας
του Ξ.Π.Σ..

3. Ξ.Π.Σ. δύνανται να διοργανώνονται σε συνεργασία
περισσοτέρων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. (δια-
τµηµατικά ή διιδρυµατικά Ξ.Π.Σ., αντίστοιχα), κατόπιν ει-
σήγησης των Συνελεύσεων των Τµηµάτων και σύνταξης
Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ των συνερ-
γαζόµενων Τµηµάτων, στο οποίο περιλαµβάνονται κατ’
ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθµός
των µελών µε τον οποίο συµµετέχει κάθε συνεργαζόµε-
νο Τµήµα στην Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών του
Ξ.Π.Σ.. Για την ίδρυση διιδρυµατικού Ξ.Π.Σ. απαιτούνται
απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που αναλαµβάνει τη
διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., µε την οποία εγκρίνε-
ται η ίδρυσή του και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
µεταξύ των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, κατόπιν σύµ-
φωνης γνώµης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύµατος.

4. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούµενη πι-
στοποίηση των προγραµµάτων αυτών από το Συµβούλιο
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύµφωνα µε την περ. γ)
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12). Μετά
από την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά
στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ε-
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ντάσσονται, σύµφωνα µε την υποπερ. ββ) της περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020. 

5. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, µε ε-
πιµέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.

Άρθρο 102
Όργανα διοίκησης

1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και
λειτουργία των Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων Σπουδών
(Ξ.Π.Σ.) είναι τα ακόλουθα:
α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-

τος (Α.Ε.Ι.),
β) η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. (Ε-

πιτροπή),
γ) ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. (Διευθυντής).
2. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρµο-

διότητες: 
α) εγκρίνει την ίδρυση του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης

της Συνέλευσης του Τµήµατος, καθώς και την τροποποί-
ηση της απόφασης ίδρυσης Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής του Ξ.Π.Σ., 
β) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό του Ξ.Π.Σ., κατό-

πιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, καθώς και
την τροποποίησή του, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Προγράµµατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ., 
γ) συγκροτεί την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών

του Ξ.Π.Σ και ορίζει τον Διευθυντή του Ξ.Π.Σ., κατόπιν
εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, 
δ) εγκρίνει την κατάργηση του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγη-

σης της Συνέλευσης του Τµήµατος,
ε) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε θέµατα α-

καδηµαϊκού, διοικητικού, οικονοµικού και οργανωτικού
χαρακτήρα του Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον
παρόντα ειδικώς σε άλλα όργανα.

3. α) Η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ.
αποτελείται από επτά (7) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, ή των συνεργαζόµε-
νων Τµηµάτων, αν το Ξ.Π.Σ. είναι διατµηµατικό ή διιδρυ-
µατικό, µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικεί-
µενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) µέ-
λη Δ.Ε.Π. είναι της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρω-
τή Καθηγητή. Η Επιτροπή έχει τετραετή θητεία και συ-
γκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., έπειτα
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Αν το
Ξ.Π.Σ. είναι διατµηµατικό ή διιδρυµατικό, η Επιτροπή συ-
γκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το ο-
ποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προ-
γράµµατος, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των
συνεργαζόµενων Τµηµάτων. Τα µέλη της Επιτροπής δεν
λαµβάνουν καµία αποζηµίωση για την άσκηση των διοι-
κητικών καθηκόντων τους.
β) Η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. α-

σκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της α-

πόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη λειτουργία του, για το οποίο αρµόδιο όρ-
γανο είναι η Σύγκλητος,
ββ) κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκό-

ντων του Ξ.Π.Σ.,
βγ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ.,
βδ) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες για τη λει-

τουργία του Ξ.Π.Σ.,

βε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτη-
σης, προκειµένου να απονεµηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,
βστ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, η οποία σχετίζεται

µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράµ-
µατος.

4. Ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:
α) προεδρεύει της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών

του Ξ.Π.Σ. και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,
β) εισηγείται προς την Επιτροπή Προγράµµατος Σπου-

δών του Ξ.Π.Σ. και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέµατα
σχετικά µε την αποτελεσµατική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,
γ) είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ξ.Π.Σ., σύµφω-

να µε το άρθρο 234.

Άρθρο 103
Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο του Ξενόγλωσσου Προγράµµα-
τος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) κατανέµεται µε απόφαση της Επι-
τροπής Προγράµµατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. σε διδάσκο-
ντες µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµε-
νο του διδακτικού έργου που τους ανατίθεται. Ειδικότε-
ρα, ως διδακτικό προσωπικό του Ξ.Π.Σ. δύνανται να απα-
σχολούνται οι ακόλουθοι: 
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),

του Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α-
νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) µε πρόσθετη
απασχόληση πέραν των νόµιµων υποχρεώσεών τους ό-
πως αυτές ορίζονται στο άρθρο 155,
β) οµότιµοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π.

του Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλλου
Α.Ε.Ι.,
γ) µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµα-
τος και έχουν διδακτική εµπειρία, καθώς και επαρκή επι-
στηµονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,
δ) εντεταλµένοι διδάσκοντες, 
ε) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, 
στ) ερευνητές επί συµβάσει, 
ζ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες των

ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του  ν. 4310/2014
(Α΄ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανισµών της ηµεδα-
πής και της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώµατος και έχουν διδακτική εµπειρία και ε-
παρκή επιστηµονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστη-
ριότητα,
η) µεταδιδάκτορες και νέοι επιστήµονες, κάτοχοι κατ’

ελάχιστον διδακτορικού διπλώµατος, οι οποίοι διαθέ-
τουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο
γνωστικό αντικείµενο του Ξ.Π.Σ.,
θ) συνεργαζόµενοι καθηγητές. 
2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγ-

µατοποιείται µε απόφαση της Επιτροπής του Προγράµ-
µατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Δι-
ευθυντή του Ξ.Π.Σ.. Η απόφαση περί ανάθεσης διδακτι-
κού έργου εκδίδεται το αργότερο έως την έναρξη κάθε
ακαδηµαϊκού εξαµήνου και περιλαµβάνει υποχρεωτικά
τους διδάσκοντες του Ξ.Π.Σ., τα µαθήµατα, τις εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες και το σύνολο των διδακτικών ω-
ρών που ανατίθενται ανά διδάσκοντα σύµφωνα µε το
πρόγραµµα σπουδών ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο, καθώς
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και το συνολικό κόστος της αµοιβής τους, εφόσον προ-
βλέπεται η καταβολή αµοιβής και κοινοποιείται αµελλητί
προς τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά
µε την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζο-
νται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..

3. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού αµείβο-
νται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ., εφόσον
προβλέπεται αµοιβή τους. Το ύψος της αµοιβής ανά κα-
τηγορία διδακτικού προσωπικού καθορίζεται σύµφωνα
µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Αποδοχών του Α.Ε.Ι. για
την άσκηση πρόσθετου διδακτικού έργου και το σύνολο
των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά περίπτωση.

Άρθρο 104
Λοιπό προσωπικό

Για την υποστήριξη των αναγκών των Ξενόγλωσσων
Προγραµµάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) δύνανται να απασχο-
λούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:
α) τακτικό προσωπικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-

δρύµατος (Α.Ε.Ι.), πέραν των νόµιµων υποχρεώσεών
του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση,
µε ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αµοιβή, η εκτέλεση
του οποίου εγκρίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευ-
νών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
του Προγράµµατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ.,
β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύµφωνα

µε τη διαδικασία του άρθρου 243.
Το κόστος απασχόλησης κάθε κατηγορίας προσωπι-

κού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του
Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 105
Πόροι

1. Οι πόροι ενός Ξενόγλωσσου Προγράµµατος Σπου-
δών (Ξ.Π.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοί-
τησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονοµι-
κές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήµατα, δ) πόρους από ερευ-
νητικά έργα ή προγράµµατα και ε) ιδίους πόρους του Α-
νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), το ύψος των
οποίων δεν µπορεί να ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%)
του συνολικού προϋπολογισµού του Ξ.Π.Σ.. 

2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγµατοποιεί-
ται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει
τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., αν το Ξ.Π.Σ. είναι
διιδρυµατικό. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης,
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ
του Ε.Λ.Κ.Ε. ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι.

3. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. χρησιµοποιούνται κατά προτε-
ραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυ-
τού, και εφόσον υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα, αυτά δύ-
νανται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτι-
κών και αναπτυξιακών αναγκών του Τµήµατος ή των συ-
νεργαζόµενων Τµηµάτων του Ξ.Π.Σ..

4. Με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ορ-
γάνωση και λειτουργία Ξ.Π.Σ. σε συνεργασία µε άλλο
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής καθορίζονται οι ειδικό-
τεροι όροι της οικονοµικής συνεργασίας των Α.Ε.Ι. και η

µεταφορά του ποσού που προβλέπεται ανά περίπτωση
προς τα συνεργαζόµενα Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 106
Μετακινήσεις 

Οι δαπάνες µετακινήσεων που διεξάγονται για τις α-
νάγκες οργάνωσης και λειτουργίας του Ξενόγλωσσου
Προγράµµατος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) εγκρίνονται από την Ε-
πιτροπή Προγράµµατος Σπουδών του Ξ.Π.Σ.. Οι δαπάνες
µετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ.
και καταβάλλονται στους µετακινούµενους µετά από την
προσκόµιση των σχετικών παραστατικών, σύµφωνα µε
το άρθρο 248.

Άρθρο 107
Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών διπλής 

ειδίκευσης

1. Δύο (2) ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να
διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών
(Ξ.Π.Σ.) διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν στην απο-
νοµή ενός (1) ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου µε
ειδίκευση σε δύο (2) διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα.

2. Το πρόγραµµα σπουδών στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευ-
σης διαρθρώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα µαθήµατα
και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται
να αντιπροσωπεύουν ισοµερώς κάθε γνωστικό αντικεί-
µενο του Ξ.Π.Σ..

3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνερ-
γαζόµενα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν
σχετικό Μνηµόνιο Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφο-
νται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδι-
κεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρ-
θρου 101. Για τα θέµατα που σχετίζονται µε την ίδρυση,
οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος
του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 108
Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών

1. Δύο (2) ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να
διοργανώνουν διπλά Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπου-
δών (Ξ.Π.Σ.), τα οποία οδηγούν στην απονοµή δύο (2) ι-
σότιµων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ή δια-
φορετικού γνωστικού αντικειµένου.

2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προ-
σαυξηµένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη σε σχέση µε
τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραµµάτων σπου-
δών πρώτου κύκλου.

3. Το πρόγραµµα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι
ένα (1) ενιαίο πρόγραµµα σπουδών, το οποίο διαχωρίζε-
ται σε δύο (2) επιµέρους, µη αυτοτελή, προγράµµατα
σπουδών, το καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου
101. Στην απόφαση ίδρυσής του ορίζονται οι πιστωτικές
µονάδες που απαιτούνται για την απονοµή του καθενός
τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ.. 

4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόµενα
Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό
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Μνηµόνιο Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ει-
δικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται
τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101.
Για τα θέµατα που σχετίζονται µε την ίδρυση, οργάνωση,
διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρό-
ντος εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου.

Άρθρο 109
Χειµερινά και θερινά προγράµµατα σπουδών

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
νται να διοργανώνουν χειµερινά και θερινά προγράµµα-
τα σπουδών, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυµά-
των ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Τα θερινά προγράµµατα σπουδών ιδρύονται µε από-
φαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και για την παρακολού-
θησή τους δύνανται να προβλέπονται τέλη φοίτησης, το
ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του
χειµερινού ή θερινού προγράµµατος σπουδών. Στην ίδια
απόφαση ορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του
χειµερινού ή θερινού προγράµµατος σπουδών, τη διάρ-
κεια του προγράµµατος, τη διαδικασία εγγραφής των
φοιτητών, το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών,
τις πιστωτικές µονάδες οι οποίες δύναται να χορηγού-
νται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι
άλλη πλην της ελληνικής, καθώς και άλλες σχετικές λε-
πτοµέρειες.

3. Η οικονοµική διαχείριση των πόρων των χειµερινών
και θερινών προγραµµάτων σπουδών πραγµατοποιείται
µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 110
Συνεργασίες µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδα-
πής δύνανται να διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράµ-
µατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) του άρθρου 101, Ξ.Π.Σ. διπλής ει-
δίκευσης του άρθρου 107 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου
108 σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα ανώτα-
της εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχε-
τικού Μνηµονίου Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται
οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυµάτων και
εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του
άρθρου 101, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά µε τη
διοργάνωση του προγράµµατος. Για θέµατα σχετικά µε
την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προ-
γράµµατος του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 111
Οργάνωση και λειτουργία Κοινών Διεθνών 
Διιδρυµατικών Προγραµµάτων Σπουδών

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) που συµµε-
τέχουν σε διακρατικές συµµαχίες Πανεπιστηµίων στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια» δύνανται να ιδρύουν, να ορ-
γανώνουν και να λειτουργούν Κοινά Διεθνή Διιδρυµατι-
κά Προγράµµατα Σπουδών (Κ.Δ.Δ.Π.Σ.) σύντοµης διάρ-
κειας και πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. 

2. Τα θέµατα που σχετίζονται µε τον καθορισµό και τη
διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησης, τον τρόπο

διοίκησης και την οργάνωση των Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου, ρυθµίζονται ελεύθερα από
τα συνεργαζόµενα Ιδρύµατα που συµµετέχουν στα «Ευ-
ρωπαϊκά Πανεπιστήµια», χωρίς περιορισµούς από τις
διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση τήρησης
του κανονιστικού πλαισίου του προγράµµατος και των ό-
ρων της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3. Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,
στα οποία συµµετέχουν Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, δύνανται
να πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκ-
παίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Κατά την πιστοποίησή τους ε-
φαρµόζονται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού
Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρίς την εφαρµογή
πρόσθετων εθνικών κριτηρίων ποιότητας, σύµφωνα µε
την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διασφάλιση Ποιότητας
των κοινών προγραµµάτων σπουδών (European
Approach for Quality Assurance of Joint Programmes).
Δεν απαιτείται η πιστοποίηση Κ.Δ.Δ.Π.Σ., στα οποία συµ-
µετέχουν Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, εφόσον έχουν πιστοποιη-
θεί από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης,
µέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη Διασφάλιση
Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (European
Association for Quality Assurance in Higher Education).  

4. Μαθήµατα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
που παρέχονται στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου
ή σύντοµης διάρκειας, στο οποίο συµµετέχει το Α.Ε.Ι.,
δύνανται να συµπεριλαµβάνονται στον ιδρυµατικό κατά-
λογο µαθηµάτων. 

5. Φοιτητές προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου
δύνανται να επιλέγουν µαθήµατα ή άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ.
πρώτου κύκλου ή σύντοµης διάρκειας, στις οποίες συµ-
µετέχει το Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, πέραν των υποχρε-
ώσεων που απορρέουν από το πρόγραµµα σπουδών στο
οποίο είναι εγγεγραµµένοι. Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τµήµατος, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, δύνα-
ται να αναγνωρίζεται και να προσµετράται η επιτυχής α-
ξιολόγηση σε µαθήµατα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου, στις ο-
ποίες συµµετέχει το Α.Ε.Ι., για την ολοκλήρωση των
σπουδών και να απονέµεται ο αντίστοιχος αριθµός πι-
στωτικών µονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί ανά περίπτω-
ση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του προ-
γράµµατος.

6. Η επιτυχής αξιολόγηση σε µαθήµατα ή άλλες εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. σύντο-
µης διάρκειας ή πρώτου κύκλου δύναται να αναγράφεται
στο Παράρτηµα Διπλώµατος, σύµφωνα µε τους όρους
που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύ-
µατος και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του
προγράµµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 112
Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται Κέ-
ντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.). Η απόφαση ί-
δρυσης κοινοποιείται, µε επιµέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και στην Εθνική Αρ-
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χή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός τριάντα
(30) ηµερών από την έκδοσή της.

2. Στην απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 αναφέρονται κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) η στρατηγική, β) οι
στόχοι που επιδιώκονται, γ) οι δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται στο πλαίσιο οργάνωσης και παροχής εκπαι-
δευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων, καθώς και
προγραµµάτων δια βίου µάθησης, δ) η λειτουργική υπο-
στήριξη και ε) οι πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η απόφαση ί-
δρυσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνοδεύεται υποχρεωτικά από
µελέτη βιωσιµότητας και σκοπιµότητας.  

3. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί ανεξάρτητη ακαδηµαϊκή
µονάδα του Α.Ε.Ι. και έχει διακριτά όργανα διοίκησης α-
πό αυτά του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 113
Σκοπός του Κέντρου Επιµόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης

1. Σκοπός του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μά-
θησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
µατος (Α.Ε.Ι.) είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκ-
παιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων, τα ο-
ποία δεν αφορούν σε προγράµµατα τυπικής εκπαίδευ-
σης. 
Ειδικότερα, ως δράσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. ο-

ρίζονται:
α) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραµµάτων

επιµόρφωσης, µη τυπικής µάθησης, συνεχιζόµενης ε-
παγγελµατικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθµι-
σης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συµβου-
λευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού και εν
γένει προγραµµάτων  δια βίου µάθησης προς τους φοι-
τητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό
πληθυσµό, 
β) η παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων µε

βάση την εξέλιξη της επιστήµης, της τεχνολογίας, της
οικονοµίας και τις µεταβολές που επιφέρουν στη δοµή
της απασχόλησης τα νέα επαγγέλµατα και ειδικότητες,
γ) η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλί-

κων µε βάση τη διδακτική στόχων και την επίτευξη συ-
γκεκριµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε
τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,
δ) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραµµάτων

µε τη µορφή χειµερινών και θερινών σχολείων,
ε) η διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και σεµιναρίων,

σε θέµατα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέ-
ντρου, 
στ) η ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού

εκπαιδευτικού υλικού,
ζ) η σύναψη συµβάσεων µε σκοπό την οργάνωση και

υλοποίηση προγραµµάτων για την επιµόρφωση προσω-
πικού φορέων του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, 
η) η εκπόνηση µελετών και γνωµοδοτήσεων, επί θεµά-

των που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
θ) η παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της δια

βίου µάθησης, των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών
πολιτικών, των θεσµικών µεταβολών και ρυθµίσεων, κα-
θώς και η διαµόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτι-
κής και ανάπτυξης της δια βίου µάθησης,
ι) η σύναψη προγραµµατικών συµφωνιών που σχετίζο-

νται µε δράσεις του Κέντρου, 
ια) η συνεργασία µε Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπι-

στήµια της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς

φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και µε
λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για την
ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων.  

2. Η οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων που εµπίπτουν
στον σκοπό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δύναται να αναπτύσσε-
ται µεµονωµένα από το προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή άλλες
δοµές του, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς από τη νο-
µοθεσία. 

3. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. τηρούν υποχρεωτικά ιστο-
σελίδα σε διεύθυνση ενιαίου εντοπιστή χώρου (url) του
Α.Ε.Ι., στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα επιµορφωτι-
κά προγράµµατα του Κέντρου και τα στοιχεία των έρ-
γων/προγραµµάτων. Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι επιµορ-
φωτικών προγραµµάτων δύνανται να τηρούν επιµέρους
ιστοσελίδες, οι οποίες τηρούνται σε διεύθυνση ενιαίου
εντοπιστή χώρου (url) του Α.Ε.Ι..

4. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. διέπονται αποκλειστικά α-
πό τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εντάσσονται
αυτοδικαίως µετά την ίδρυσή τους στο Μητρώο Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) της Γενικής Γραµ-
µατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια
Βίου Μάθησης και Νεολαίας και εξαιρούνται της εφαρ-
µογής των άρθρων 52 έως 62, 65 και 66 του
ν. 4763/2020, πλην της υποχρέωσης ενηµέρωσης του
πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 61 το αργότερο
έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 63 του ίδιου ως άνω νόµου. 

5. Τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται και πιστο-
ποιούνται περιοδικά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκ-
παίδευσης κάθε πέντε (5) έτη σύµφωνα µε ειδικά δια-
µορφωµένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της
ποιότητας των προγραµµάτων που οργανώνουν και προ-
σφέρουν. Επίσης αξιολογούνται σύµφωνα µε το Εσωτε-
ρικό Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) κάθε
Α.Ε.Ι..

Άρθρο 114
Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιµόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης

1. Ως όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιµόρφωσης και
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ορίζονται:
α) Το Συµβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
β) ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
2. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται το Συµ-

βούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο αποτελείται από τον
Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, στον οποίο
ανατίθεται ο τοµέας της δια βίου µάθησης, ως Πρόεδρό
του, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι.,
µετά από εισήγηση της Κοσµητείας. 

3. Ως µέλη του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζονται
µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κα-
τά προτεραιότητα της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή, οι οποίοι κατά προτίµηση διαθέτουν εκ-
παιδευτική εµπειρία, αλλά και πείρα στην οργάνωση και
παροχή εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµά-
των δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και τον σχεδιασµό, τη
διοίκηση και τη διαχείριση έργων. Τα µέλη του Συµβουλί-
ου αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους
επιστηµονικούς κλάδους που θεραπεύει το Α.Ε.Ι. Η θη-
τεία των µελών του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι
τριετής. 
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4. Στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται Διευθυντής Επιµόρφωσης,
µε απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλη-
σης προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Α.Ε.Ι., η οποία
επισπεύδεται µε επιµέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Ο Δι-
ευθυντής Επιµόρφωσης συµµετέχει στο Συµβούλιο του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 115
Συµβούλιο του Κέντρου Επιµόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης

1. Το Συµβούλιο του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βί-
ου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες: 
α) διαµορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την

ανάπτυξη των έργων και των προγραµµάτων επιµόρφω-
σης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γέ-
νει δια βίου µάθησης σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.),
β) αξιολογεί και εγκρίνει τα αιτήµατα ίδρυσης νέων ε-

πιµορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύµφωνα µε το άρθρο 121, τα διαβιβάζει
προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και την
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και κοι-
νοποιεί τις σχετικές αποφάσεις προς τη Σύγκλητο και το
Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,
γ) συγκροτεί επιτροπές εµπειρογνωµόνων µε σκοπό

τη βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιµότητας και
της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τη σύνδεσή τους µε τις ανάγκες της α-
γοράς εργασίας,
δ) εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης,
κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης,
ε) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον πεντα-

ετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και
συντάσσει ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο κοινοποιεί
προς τη Σύγκλητο και το Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,
στ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την κατάρτιση του Ε-

σωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και
την οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του, 
ζ) αναθέτει την εκπόνηση µελετών και ερευνών που α-

φορούν στις αρµοδιότητες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή τη διενέρ-
γεια εισηγήσεων σε εξειδικευµένα θέµατα που άπτονται
των αρµοδιοτήτων αυτού,
η) καθορίζει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης

των προγραµµάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και κοινοποιεί αυτά
προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την πιστοποίησή τους,  
θ) αξιολογεί περιοδικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την προσβασιµότητα, τη βιωσιµότητα
και τη σκοπιµότητά τους,  
ι) εισηγείται στα όργανα διοίκησης του Ειδικού Λογα-

ριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) θέµατα σχετικά
µε τη διαχείριση των επιµορφωτικών προγραµµάτων ως
έργων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη συνεργασία
των Ε.Λ.Κ.Ε. και Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και τη συνεργασία
µε την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιου-
σίας του Ιδρύµατος, 
ια) οργανώνει ηµερίδες, συνέδρια και σεµινάρια του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
ιβ) εισηγείται το ποσοστό παρακράτησης επί των εσό-

δων των προγραµµάτων που διαχειρίζεται το Κέντρο
προς το Συµβούλιο Διοίκησης, ως πόρο κάλυψης των γε-
νικών εξόδων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ιγ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για την επιλο-
γή του Διευθυντή Επιµόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
ιδ) διασφαλίζει τη φυσική και ηλεκτρονική προσβασι-

µότητα των ατόµων µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες στα προγράµµατα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
ιε) εισηγείται προς το Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

την έγκριση του αρχικού προϋπολογισµού και ενηµερώ-
νει για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισµού κατά τη
διάρκεια του έτους, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει συνολι-
κά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αρχικού εγκε-
κριµένου προϋπολογισµού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
ιστ) εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. την έγκριση

του απολογισµού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καταρτίζει και κοινο-
ποιεί στη Σύγκλητο έκθεση πεπραγµένων, 
ιζ) αποφασίζει την παροχή κινήτρων για την αύξηση

της συµµετοχής στα προγράµµατα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και
καταρτίζει την πολιτική µείωσης τελών για τη συµµετοχή
µελών κοινωνικά ευπαθών οµάδων, ατόµων µε αναπη-
ρία/χρόνια πάθηση, ανέργων, φοιτητών και λοιπών κατη-
γοριών, 
ιη) εγκρίνει τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη

λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύµφωνα µε τον εγκεκριµέ-
νο προϋπολογισµό και εγκρίνει την αναµόρφωση του
προϋπολογισµού µε την επιφύλαξη της περ. ιε), 
ιθ) αποφασίζει τις πολιτικές προβολής και δηµοσιότη-

τας των επιµορφωτικών προγραµµάτων και δράσεων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και για τον σκοπό αυτόν καταρτίζει κανόνες
δηµοσιότητας, 
κ) συνεργάζεται µε όλες τις υπηρεσίες του Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) για την ορθή λειτουρ-
γία και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
που διαχειρίζεται,
κα) εγκρίνει την εγγραφή των εκπαιδευτών στο Μη-

τρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
κβ) συνεργάζεται µε τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την παρακολού-

θηση της είσπραξης των πόρων του,
κγ) εγκρίνει τη σύναψη συµφωνιών µε συνεργαζόµε-

νους φορείς, καθώς και πάσης φύσεως συµβάσεων συ-
νεργασίας και προγραµµατικών συµφωνιών, 
κδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που άπτεται των αρ-

µοδιοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δεν έχει ανατεθεί ειδικά
σε άλλο όργανο.

2. Με απόφαση του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνα-
ται να µεταβιβάζεται µέρος των αρµοδιοτήτων του προς
τον Πρόεδρο του Συµβουλίου. 

Άρθρο 116
Πρόεδρος του Συµβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Κέντρου Επιµόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α) προεδρεύει των εργασιών του Συµβουλίου του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και ειση-
γείται τα θέµατα αυτής ή ορίζει άλλον εισηγητή,
β) επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτικής και την υλο-

ποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουρ-
γίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
δ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ει-

σηγείται προς κάθε υπηρεσία ή αρµόδιο όργανο του
Α.Ε.Ι. για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
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ε) εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την επιλογή του
Διευθυντή Επιµόρφωσης,
στ) υπογράφει τα πιστοποιητικά που απονέµει το

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., µετά από βεβαίωση του Επιστηµονικού και
του Ακαδηµαϊκού Υπευθύνου για την επιτυχή ολοκλήρω-
ση κάθε προγράµµατος, 
ζ) παρακολουθεί και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο

για την ορθή λειτουργία του Κέντρου.
2. Με πράξη του Προέδρου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δύναται

να εξουσιοδοτείται άλλο µέλος του Συµβουλίου για την
άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της παρ. 1. 

Άρθρο 117
Διευθυντής Επιµόρφωσης - Λοιπό προσωπικό

1. Ο Διευθυντής Επιµόρφωσης του Κέντρου Επιµόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ορίζεται µε
απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 114 και έχει θητεία παράλληλη µε αυτή
του Συµβουλίου του Κέντρου. 

2. Ως Διευθυντής Επιµόρφωσης δύναται να ορίζεται
µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι. µε ε-
µπειρία στον σχεδιασµό, την υλοποίηση ή αξιολόγηση
έργων εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και κατάρτισης. Ο Δι-
ευθυντής δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβή ή αποζηµίωση
για την άσκηση των καθηκόντων του. 

3. Ο Διευθυντής Επιµόρφωσης έχει τις ακόλουθες αρ-
µοδιότητες:
α) υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

στην υλοποίηση της πολιτικής του Κέντρου ως προς τη
διά βίου µάθηση, 
β) εποπτεύει και συντονίζει την παροχή των υπηρε-

σιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την οργάνωση και υλοποίηση των
προγραµµάτων του, παρακολουθεί το θεσµικό πλαίσιο
σχετικά µε τη διά βίου µάθηση, καθώς και τις εξελίξεις
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
γ) επιµελείται της ποιοτικής αναβάθµισης των προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου µάθησης µε βάση τη
θεωρία και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων,
δ) παρακολουθεί και µεριµνά για την υλοποίηση των α-

ποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως
προς την ανάπτυξη της διά βίου µάθησης, 
ε) συνεργάζεται µε τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους

των προγραµµάτων και τους Ακαδηµαϊκούς Υπευθύνους
αυτών για κάθε αναγκαίο θέµα σχετικό µε την παρακο-
λούθηση των προγραµµάτων που παρέχονται µέσω του
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
στ) παρακολουθεί την εφαρµογή του ετήσιου σχεδίου

δράσης και του πολυετούς αναπτυξιακού προγράµµατος
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
ζ) είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του Μητρώου

Εκπαιδευτών και του Μητρώου Εκπαιδευοµένων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
η) εισηγείται στα όργανα διοίκησης για θέµατα που α-

φορούν στις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
θ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται α-

πό τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
4. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στελεχώνεται µε τακτικό προσωπικό

του Α.Ε.Ι. και µε πρόσθετο επιστηµονικό, διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του µε-

τά από απόφαση του Συµβουλίου του, το οποίο επιλέγε-
ται σύµφωνα µε το άρθρο 243. Οι δαπάνες της µισθοδο-
σίας του πρόσθετου προσωπικού βαρύνουν αποκλειστι-
κά τον προϋπολογισµό στον οποίο πιστώνονται πόροι
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπο-
λογισµό. 

Άρθρο 118
Επιστηµονικός Υπεύθυνος - Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος 

1. Με απόφαση του Συµβουλίου του Κέντρου Επιµόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ορίζονται ο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος και ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυ-
νος ανά επιµορφωτικό πρόγραµµα του. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Ο Α-
καδηµαϊκός Υπεύθυνος δύναται να ταυτίζεται µε τον Ε-
πιστηµονικό Υπεύθυνο και διαθέτει αποδεδειγµένη γνώ-
ση ή εµπειρία στο αντικείµενο του προγράµµατος, η ο-
ποία δύναται να προκύπτει από το εν γένει εκπαιδευτικό,
ερευνητικό και επιστηµονικό του έργο. Με την απόφαση
του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθορίζεται η θητεία
του Επιστηµονικού και του Ακαδηµαϊκού Υπευθύνου,
που δύναται να είναι ορισµένης ή αόριστης διάρκειας, α-
νάλογα µε τη διάρκεια του επιµορφωτικού προγράµµα-
τος. 

2. Ως Ακαδηµαϊκοί Υπεύθυνοι προγραµµάτων δύναται
να ορίζονται: α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής και αλλοδαπής, β) οµότιµοι Καθη-
γητές και αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., γ) µέ-
λη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των
Α.Ε.Ι., δ) διακεκριµένοι επιστήµονες, συνεργαζόµενοι
καθηγητές, εντεταλµένοι διδάσκοντες, επισκέπτες Κα-
θηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συµβά-
σει, αντίστοιχο προσωπικό ερευνητικών και τεχνολογι-
κών φορέων, καθώς και διδάσκοντες στους οποίους ανα-
τίθεται αυτοδύναµο διδακτικό έργο σε προγράµµατα τυ-
πικής εκπαίδευσης και ε) µεταδιδάκτορες. Με τον Εσω-
τερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται
να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες Ακαδηµαϊκών Υ-
πευθύνων. Ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος έχει ως αρµοδιό-
τητα την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, την εκπόνηση ή έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού,
την επιλογή των εκπαιδευτών και την κατανοµή του δι-
δακτικού έργου, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα για την υ-
λοποίηση του προγράµµατος.

3. Ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος ορίζεται το φυσικό
πρόσωπο που προτείνεται να αναλάβει την ιδιότητα του
Επιστηµονικού Υπευθύνου έναντι του Ειδικού Λογαρια-
σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. κατά το
άρθρο 234. Η ανάληψη της επιστηµονικής ευθύνης ενός
έργου/προγράµµατος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ε-
ρευνών του άρθρου 231. Ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος
δύναται να ορίζεται ο Πρόεδρος ή άλλο µέλος του Συµ-
βουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλο φυσικό πρόσωπο που
πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν ανά Α.Ε.Ι. για τον
ορισµό Επιστηµονικού Υπευθύνου, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 234, υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντι-
κείµενο ή το εν γένει επιστηµονικό ή ερευνητικό του έρ-
γο ή η επιστήµη που θεραπεύει σχετίζεται µε τον ευρύ-
τερο επιστηµονικό κλάδο του προς έγκριση προγράµµα-
τος. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για προγράµµατα
που αφορούν σε οριζόντιες δεξιότητες.
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Άρθρο 119
Κανονισµός Λειτουργίας του Κέντρου Επιµόρφωσης

και Δια Βίου Μάθησης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), ύστερα από εισήγηση του
Συµβουλίου του Κέντρου Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), καταρτίζεται ο Κανονισµός Λει-
τουργίας του. 

2. Στον Κανονισµό Λειτουργίας προβλέπονται κατ’ ε-
λάχιστον τα ακόλουθα: 
α) τα θέµατα λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
β) η διαδικασία συγκρότησης του Συµβουλίου του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ανάδειξης τακτικού και αναπληρωµατι-
κού εκπροσώπου ανά Σχολή, 
γ) τα θεµατικά πεδία στα οποία οργανώνει προγράµµα-

τα το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
δ) το περιεχόµενο, η µορφή και η διαδικασία απονοµής

των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την επιτυχή παρα-
κολούθηση των προγραµµάτων που διοργανώνει το
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
ε) η διαδικασία εγγραφής των εκπαιδευοµένων, τα ε-

λάχιστα τυπικά προσόντα για την εγγραφή υποψηφίων
για την παρακολούθηση προγραµµάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
θέµατα τήρησης του Μητρώου εκπαιδευοµένων, καθώς
και η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων πα-
ρακολούθησης επιµορφωτικών προγραµµάτων, 
στ) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευο-

µένων, 
ζ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μη-

τρώο Εκπαιδευτών, πέραν αυτών που ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου 120, η διαδικασία αξιολόγησης των
αιτήσεων εγγραφής και η διαδικασία κατάταξής τους σε
θεµατικά πεδία, σύµφωνα µε τα προσόντα τους και την
επιστηµονική τους εξειδίκευση, 
η) τα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που

απαιτούνται ανά περίπτωση για την εγγραφή ενδιαφερο-
µένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανά
θεµατικό πεδίο, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται ανά περίπτωση, 
θ) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις όλων των κατη-

γοριών εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
ι) η διαδικασία έγκρισης των προγραµµάτων και τα

στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση για την έγκρι-
ση, 
ια) η διαδικασία ανάθεσης του εκπαιδευτικού και διδα-

κτικού έργου στους εκπαιδευτές, 
ιβ) η διαδικασία παρακολούθησης της οργάνωσης και

παροχής των προγραµµάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και
η διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης των προγραµµά-
των σε συνεργασία µε τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότη-
τας του Α.Ε.Ι., 
ιγ) τα θέµατα δηµοσιότητας των προγραµµάτων που

παρέχονται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
ιδ) η διαδικασία παρακολούθησης των εισροών του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και των εισροών των προγραµµάτων
που διοργανώνονται µέσω αυτού, 
ιε) η διαδικασία έγκρισης των δαπανών του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και της οικονοµικής διαχείρισης των πόρων
του.

Άρθρο 120
Εκπαιδευτές - Μητρώα Εκπαιδευτών - 

Εκπαιδευοµένων του Κέντρου Επιµόρφωσης 
και Δια Βίου Μάθησης

1. Ως εκπαιδευτές σε προγράµµατα του Κέντρου Επι-
µόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται
να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της η-
µεδαπής και αλλοδαπής,
β) ερευνητές α΄, β΄, γ΄ και δ΄ βαθµίδας των ερευνητι-

κών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α΄ 258) της ηµεδαπής,
γ) µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Α.Ε.Ι., 
δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ε-

ρευνητές επί συµβάσει, συνεργαζόµενοι Καθηγητές και
διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναµο
διδακτικό έργο σε προγράµµατα τυπικής εκπαίδευσης, 
ε) εκπαιδευτές του Μητρώου της περ. α) της παρ. 3. 
2. Για την απασχόλησή τους σε προγράµµατα που δια-

χειρίζεται το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όλες οι κατηγορίες εκπαιδευ-
τών της παρ. 1 αµείβονται αποκλειστικά από τους πό-
ρους των έργων/προγραµµάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή από
τους πόρους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Το ύψος της αµοιβής κάθε
εκπαιδευτή καθορίζεται κατόπιν εισήγησης του Επιστη-
µονικού Υπευθύνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευ-
νών. Το σύνολο των αποδοχών κάθε εκπαιδευτή από τη
συµµετοχή του σε έργα/προγράµµατα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο της παρ. 1 του άρθρου
28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

3. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρεί ηλεκτρονικά: 
α) Μητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο εγγράφονται ως

εκπαιδευτές, φυσικά πρόσωπα που δεν εµπίπτουν στις
περ. α) έως δ) της παρ. 1. Στο Μητρώο εκπαιδευτών δύ-
ναται να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που είναι κατ’ ελά-
χιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζο-
νται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κα-
τόπιν υποβολής αίτησης και αξιολόγησής των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων τους. Με απόφαση του Συµ-
βουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κατόπιν εισήγησης του Διευ-
θυντή, εγκρίνεται η αίτηση ένταξής τους στο Μητρώο
και κατατάσσονται σε ένα ή περισσότερα θεµατικά πεδία
του Μητρώου ανάλογα µε τα προσόντα τους και την επι-
στηµονική τους εξειδίκευση. 
β) Μητρώο εκπαιδευοµένων, στο οποίο καταχωρίζεται

κάθε εκπαιδευόµενος που εγγράφεται στα προγράµµατα
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Στο µητρώο εκπαιδευοµένων καταχω-
ρίζονται τα αναγκαία στοιχεία των εκπαιδευοµένων, τα
προγράµµατα στα οποία συµµετέχουν και ολοκληρώ-
νουν επιτυχώς, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο
που σχετίζεται µε την παρακολούθηση των προγραµµά-
των του Κέντρου. 
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Άρθρο 121
Επιµορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα

1. Τα εκπαιδευτικά ή επιµορφωτικά προγράµµατα υλο-
ποιούνται αποκλειστικά από το Κέντρο Επιµόρφωσης και
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή σε συνεργασία µε
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά
Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικούς
φορείς και ινστιτούτα της ηµεδαπής του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καθώς και µε Ιδρύµατα της αλλο-
δαπής. 

2. Οι µέθοδοι υλοποίησης των προγραµµάτων δύναται
να διαφέρουν ανά περίπτωση και διενεργούνται εν όλω
ή εν µέρει δια ζώσης ή µε τη χρήση µεθόδων σύγχρονης
και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πρότα-
ση για την εκπόνηση εκπαιδευτικού ή επιµορφωτικού
προγράµµατος υποβάλλεται από τον Επιστηµονικό Υ-
πεύθυνο του προγράµµατος προς το Συµβούλιο του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η πρόταση περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακό-
λουθα στοιχεία: α) τον τίτλο του προγράµµατος, ο οποί-
ος πρέπει να ανταποκρίνεται στο περιεχόµενό του, β) τη
χρονική διάρκεια του προγράµµατος και τις συνολικές ώ-
ρες επιµόρφωσης, γ) τη συνοπτική περιγραφή του προ-
γράµµατος και των επιδιωκόµενων στόχων, δ) το θεµατι-
κό πεδίο, ε) τη διάρθρωσή του σε επιµέρους ενότητες
και τον αριθµό και το αντικείµενο τους, εάν υπάρχουν,
στ) τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο του προγράµµατος, ζ) τις
µεθόδους υλοποίησης του προγράµµατος, η) ενδεικτικό
εκπαιδευτικό υλικό, θ) τα ελάχιστα προσόντα που απαι-
τούνται για τη συµµετοχή των υποψηφίων, ι) το κόστος
παρακολούθησης του προγράµµατος, ια) τον ανώτατο α-
ριθµό εκπαιδευοµένων, εάν προτείνεται, ιβ) τον προσδιο-
ρισµό των µαθησιακών αποτελεσµάτων του προγράµµα-
τος και των επαγγελµατικών αποτελεσµάτων (µικροδια-
πιστευτήρια - microcredentials) ή τον αριθµό των πιστωτι-
κών µονάδων (ECTS),  που αποκτούνται από την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος ή κάθε επιµέρους ενό-
τητας του προγράµµατος, εάν διαρθρώνεται σε ενότη-
τες, ιγ) τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων, ιδ)
τους συνεργαζόµενους φορείς υλοποίησης του προ-
γράµµατος και ιε) τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό του
προγράµµατος. 
Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνα-

νται να ορίζονται επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται κα-
τά την υποβολή της πρότασης για την εκπόνηση εκπαι-
δευτικού ή επιµορφωτικού προγράµµατος. Την υποβολή
της πρότασης συνοδεύει απαραιτήτως µελέτη σκοπιµό-
τητας και βιωσιµότητας του προγράµµατος. 

3. Με απόφαση του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ε-
γκρίνεται η υλοποίηση των προγραµµάτων και τα βασικά
στοιχεία τους. Η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο πρό-
γραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

4. Με επιµέλεια του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κοι-
νοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.), σε εξαµηνιαία βάση, κατάλογος των εκπαι-
δευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων που προ-
σφέρονται µέσω του Κέντρου. Κάθε εκπαιδευτικό ή επι-
µορφωτικό πρόγραµµα, καθώς και τα βασικά στοιχεία
αυτού αναρτώνται υποχρεωτικά στην επίσηµη ιστοσελί-
δα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., µετά από την έγκρισή του. 

5. Η οικονοµική διαχείριση των εσόδων κάθε επιµορ-
φωτικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µέσω

έργου/προγράµµατος του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε ένα (1) έργο/πρόγραµµα του
Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να πραγµατοποιείται η οικονοµική δια-
χείριση ενός (1) ή περισσοτέρων επιµορφωτικών και εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων. 

6. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνανται, κατόπιν απόφασης του
Συµβουλίου του Κέντρου, να συµµετέχουν σε προσκλή-
σεις που επισπεύδονται από φορείς της περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και απευθύ-
νονται προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του
Μητρώου Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η οικονοµική διαχείριση
των πόρων πάσης φύσεως συγχρηµατοδοτούµενων έρ-
γων και προγραµµάτων κατάρτισης και δια βίου µάθησης
πραγµατοποιείται µέσω των Ειδικών Λογαριασµών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Ως Επιστηµονικός
Υπεύθυνος για τα ιδρυµατικά έργα/προγράµµατα ορίζε-
ται ο Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου του Κέντρου
µετά από σχετική απόφαση του Συµβουλίου ή άλλο µέ-
λος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. υποχρεού-
νται να εφαρµόζουν τους όρους που καθορίζονται στην
πρόσκληση κάθε συγχρηµατοδοτούµενης δράσης συνε-
χιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και δια βίου µάθησης, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις
χρηµατοδότησης, όσο και ως προς την υλοποίηση των
δράσεων. Ειδικώς για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα
για τα οποία τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
στην πρόσκληση του εκάστοτε φορέα για τον ορισµό
του Επιστηµονικού Υπευθύνου των έργων/προγραµµά-
των, το Συµβούλιο του Κέντρου ορίζει Επιστηµονικό Υ-
πεύθυνο σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης.

Άρθρο 122
Συνεργασία µε άλλους φορείς

1. Το Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται να συνεργάζεται µε Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), Ε-
ρευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ερευνητι-
κά κέντρα, τεχνολογικούς φορείς και ινστιτούτα της η-
µεδαπής του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), α-
ναγνωρισµένα οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής, άλ-
λους φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επιστηµονι-
κούς φορείς του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα για την πα-
ροχή υπηρεσιών µη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου µά-
θησης. 

2. Για την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών και ε-
πιµορφωτικών προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης κα-
τόπιν συνεργασίας περισσοτέρων φορέων απαιτείται η
σύναψη Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ των φορέων
που συνεργάζονται, στο οποίο ορίζονται κατ’ ελάχιστον
τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 121 ο φορέας που α-
ναλαµβάνει την οικονοµική διαχείριση του προγράµµα-
τος, η διανοµή των πόρων µεταξύ των φορέων που συ-
νεργάζονται, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµα-
τα κάθε φορέα.

Άρθρο 123
Πόροι του Κέντρου Επιµόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης

1. Το Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι αποκλειστικά αυτοχρηµατοδοτούµε-
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νο και δεν χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολο-
γισµό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.).
Ειδικότερα, πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι οι ακόλουθοι:
α) έσοδα από την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτι-

κών, επιµορφωτικών έργων και προγραµµάτων δια βίου
µάθησης και συνεχιζόµενης κατάρτισης που διοργανώ-
νονται µε την επιµέλεια και εποπτεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  
β) έσοδα από τη διοργάνωση σεµιναρίων και συνε-

δρίων, 
γ) χρηµατοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ-

γράµµατα επιµόρφωσης και δια βίου µάθησης που συγ-
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ή διε-
θνείς οργανισµούς, που διοργανώνονται µε την επιµέ-
λεια και εποπτεία του Κέντρου,
δ) δωρεές, οικονοµικές ενισχύσεις και χορηγίες που

διατίθενται προς το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
ε) έσοδα από φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα

που αναθέτουν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. την οργάνωση και υλο-
ποίηση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµά-
των µε συγκεκριµένο αντικείµενο για την επιµόρφωση ο-
µάδας στόχου εκπαιδευοµένων, 
στ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίη-

ση εκπαιδευτικού και λοιπού υλικού, 
ζ) έσοδα από την εκπόνηση µελετών, την παροχή υπη-

ρεσιών και την εκτέλεση επιµορφωτικών έργων που α-
φορούν στη δια βίου µάθηση,
η) έσοδα από τις κρατήσεις επί του προϋπολογισµού

κάθε επιµορφωτικού έργου/προγράµµατος που διοργα-
νώνεται µέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το ύψος των οποίων κα-
θορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του
Α.Ε.Ι. ως ποσοστό επί της κράτησης υπέρ του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), σύµφωνα
µε το άρθρο 237. 

2. Η οικονοµική διαχείριση των εσόδων της παρ. 1
πραγµατοποιείται µέσω ενός έργου/προγράµµατος του
Ε.Λ.Κ.Ε. σε διακριτό κωδικό, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο
τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., µε την επιφύλαξη των έρ-
γων/προγραµµάτων για τα οποία απαιτείται από το οι-
κείο κανονιστικό πλαίσιο, η διακριτή οικονοµική διαχείρι-
ση πόρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Άρθρο 124
Βιβλιοθήκες

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται και λειτουργεί ενιαία κεντρι-
κή βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωµένη µονάδα
του Α.Ε.Ι. µε τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρη-
σης (τίτλος ιδρύµατος)». Αποστολή της ενιαίας κεντρι-
κής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκ-
παιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι.,
του προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι.. Ειδικότε-
ρα, η ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. έχει ως αντι-
κείµενο: α) την παροχή επιστηµονικής και ερευνητικής
πληροφόρησης και τη λειτουργία ως Κέντρου Πληροφό-
ρησης προς τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας, β)
τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριακών πηγών στις
οποίες έχει πρόσβαση το Α.Ε.Ι. και τη διάθεσή τους προς
τα µέλη του Ιδρύµατος, γ) τη συλλογή και οργάνωση του

επιστηµονικού έργου των µελών του Α.Ε.Ι. µέσω των α-
ποθετηρίων, ψηφιακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδοµέ-
νων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, καθώς και την προβο-
λή και προώθηση του παραγόµενου έργου, δ) τη συµβο-
λή στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξει-
δικευµένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διε-
θνή κοινότητα, ε) την ουσιαστική συµµετοχή της σε κάθε
δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισµό. Πρό-
σθετες αρµοδιότητες της ενιαίας κεντρικής βιβλιοθήκης
µπορεί να καθορίζονται µε τον Οργανισµό του Α.Ε.Ι..

2. Η ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη βρίσκεται στην έδρα
του Α.Ε.Ι. και δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί
παραρτήµατα σε όλες τις περιοχές όπου λειτουργούν ε-
πιµέρους ακαδηµαϊκές µονάδες του Α.Ε.Ι., επιπέδου
Σχολής ή Τµήµατος, για την εύρυθµη εξυπηρέτηση των
µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας, σύµφωνα µε τη
γεωγραφική διασπορά του Α.Ε.Ι., το µέγεθος και τον α-
ριθµό των παραρτηµάτων, το υπηρετούν προσωπικό και
τις ανάγκες των µελών του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι.. Τα παραρτήµα-
τα καθορίζονται µε τον Οργανισµό του Α.Ε.Ι., υπάγονται
διοικητικά στην ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύµα-
τος και αποτελούν ενιαίο µε αυτή σύνολο τόσο ως προς
τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική
ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων. Η
ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη λειτουργεί σε επίπεδο διεύ-
θυνσης, η δε διοικητική της διάρθρωση σε επιµέρους δι-
οικητικές µονάδες καθορίζεται µε τον Οργανισµό του
Α.Ε.Ι..

Άρθρο 125
Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1. Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
(Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν. 3404/2005 (Α΄ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόµηση
πόρων και την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών υποστή-
ριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των µε-
λών του. Ειδικότερα, µεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β.
περιλαµβάνονται η συντονισµένη ανάπτυξη των συλλο-
γών των επί µέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δηµιουρ-
γία συστήµατος διαδανεισµού σε εθνικό επίπεδο, η χά-
ραξη κοινής στρατηγικής στον τοµέα της πρόσβασης σε
ηλεκτρονικό υλικό µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των πηγών πληροφόρησης, η διάχυση των ε-
ρευνητικών αποτελεσµάτων, η πληροφοριακή παιδεία, η
προώθηση της ανοικτής επιστήµης, η υποστήριξη των
δηµοσιεύσεων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, η ανά-
πτυξη συλλογής ανοικτών ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων,
η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης
των υπηρεσιών των κεντρικών βιβλιοθηκών και η δηµι-
ουργία υπηρεσιών µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών
προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρία σε περιεχόµενο
και ειδικότερα των έντυπο-ανάπηρων χρηστών των ακα-
δηµαϊκών βιβλιοθηκών.

2. Μέλη του Σ.Ε.Α.Β. είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακα-
δηµία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Συ-
νεργαζόµενα µέλη του Συνδέσµου µπορεί να είναι τα ε-
ρευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και τεχνολογικοί φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και λοιποί ε-
ρευνητικοί οργανισµοί της ηµεδαπής, καθώς και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύο-
νται από άλλα υπουργεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 126
Κανονισµός αποδοχών για την παροχή διδακτικού 

έργου

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) καταρτίζεται Κανο-
νισµός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε
προγράµµατα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξε-
νόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε εί-
δους εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κέντρου Επιµόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργα-
νώνονται από το Α.Ε.Ι. και για τα οποία προβλέπεται η
καταβολή τελών φοίτησης. 

2. Με τον Κανονισµό Αποδοχών καθορίζεται το ανώτα-
το όριο αµοιβής ανά διδακτική ώρα και ανά κατηγορία
προγραµµάτων σπουδών για τις ακόλουθες κατηγορίες
διδακτικού προσωπικού ανάλογα µε τα προσόντα τους: 
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

των Α.Ε.Ι. ανά βαθµίδα, 
β) µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

των Α.Ε.Ι.,
γ) µέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., 
δ) µέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
ε) οµότιµοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π.

των Α.Ε.Ι.,
στ) εντεταλµένοι διδάσκοντες, 
ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, 
η) ερευνητές και ερευνητές επί συµβάσει του Α.Ε.Ι., 
θ) συνεργαζόµενοι καθηγητές, 
ι) µεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι., 
ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες των

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανι-
σµών της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, 
ιβ) καθηγητές ιδρυµάτων της αλλοδαπής, 
ιγ) επιστηµονικοί συνεργάτες σε προγράµµατα σπου-

δών δεύτερου κύκλου και επιµορφωτικά προγράµµατα
του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι.. Με τον Κανονισµό Αποδοχών
δύναται να καθορίζεται το ανώτατο όριο εβδοµαδιαίας
απασχόλησης σε µεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προ-
γράµµατα σπουδών του Α.Ε.Ι..

3. Δικαίωµα αµοιβής για τη συµµετοχή σε προγράµµα-
τα της παρ. 1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών α) έως δ) της παρ. 2 αποκλειστικά για την παροχή
διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση
πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την
προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρε-
ώσεις του προς το Τµήµα στο οποίο υπηρετεί. Για τον
σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δή-
λωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋ-
ποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράµµατα
της παρ. 1. Ο εν λόγω περιορισµός δεν ισχύει για τις κα-
τηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νό-
µιµη άδεια. Η παρούσα εφαρµόζεται αναλόγως στο διδα-
κτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) αποκλειστικά για
την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη α-

πασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που
τους έχουν ανατεθεί µε τη σύµβαση που έχουν συνάψει
µε το Α.Ε.Ι.. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πει-
θαρχικό παράπτωµα. 

4. Ο Κανονισµός Αποδοχών εφαρµόζεται σε όλες τις
κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που παρέχουν διδα-
κτικό έργο σε προγράµµατα σπουδών δεύτερου και τρί-
του κύκλου, Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράµµατα του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συµπεριλαµβανοµένων διιδρυµατικών και
κοινών προγραµµάτων µε άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς φο-
ρείς, εφόσον το Α.Ε.Ι. έχει τη διοικητική υποστήριξη του
προγράµµατος. 

Άρθρο 127
Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου 

από δηµόσιους υπαλλήλους

1. Για το διδακτικό έργο σε προγράµµατα πρώτου και
δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράµµατα
σπουδών και εκπαιδευτικά προγράµµατα των Κέντρων
Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και
για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υ-
παλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ο-
ριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), δεν εφαρµόζεται το άρθρο 31 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α΄ 26), περί της
άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή, ή άλλες α-
ντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται
εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε
άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούµενη άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου µε αµοιβή.

2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υ-
ποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης της υπηρεσίας τους,
αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας
τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τε-
χνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδα-
κτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείµενο, γ) τη
χρονική διάρκεια και δ) τις ηµέρες και ώρες απασχόλη-
σής τους ανά εβδοµάδα. Η παράλειψη ενηµέρωσης της
υπηρεσίας εκ µέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχι-
κό παράπτωµα, σύµφωνα µε την περ. κε) της παρ. 1 του
άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 128
Κέντρο Ψυχολογικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης 

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Α-
νώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο Ψυχολογι-
κής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης µε αποστολή την
παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συµβουλευτικής υ-
ποστήριξης και την πρόληψη προβληµάτων ψυχικής υ-
γείας των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας, και ι-
δίως των φοιτητών προγραµµάτων πρώτου, δεύτερου
και τρίτου κύκλου σπουδών. Το Κέντρο Ψυχολογικής και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης του Α.Ε.Ι. δύναται να λει-
τουργεί υπό την ευθύνη πανεπιστηµιακού εργαστηρίου ή
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πανεπιστηµιακής κλινικής ή Ερευνητικού Ινστιτούτου
(Ε.Ι.) του Α.Ε.Ι. που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας ή υπό την ευθύνη της διοίκησης του
Α.Ε.Ι..

2. Το Κέντρο εγκαθίσταται στην πόλη όπου εδρεύει το
Α.Ε.Ι. και δύναται να ιδρύει παραρτήµατα σε πόλεις όπου
λειτουργούν ακαδηµαϊκές µονάδες του Α.Ε.Ι., καθώς και
να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και
συµβουλευτικής µε τη χρήση ψηφιακών υποδοµών και υ-
πηρεσιών. 

3. Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συµβουλευτικής Υπο-
στήριξης στελεχώνεται από οµάδα ψυχιάτρων, ψυχολό-
γων και κοινωνικών λειτουργών, που προέρχονται από
µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι.
ή µόνιµο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν υ-
πάρχει µόνιµο προσωπικό των Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικό-
τητας, το Κέντρο Ψυχολογικής και Συµβουλευτικής Υπο-
στήριξης δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο προ-
σωπικό ειδικότητας ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού
λειτουργού, το οποίο επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία του άρθρου 243 και η µισθοδοσία του βαρύνει ίδιους
πόρους του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 129
Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και µάθησης 

Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώ-
τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο υποστήριξης
διδασκαλίας και µάθησης µε αποστολή την παροχή υπη-
ρεσιών υποστήριξης, ενδυνάµωσης και συνεχούς βελ-
τίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, σύµ-
φωνα µε τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς
και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκα-
λία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Με όµοια απόφαση εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονι-
σµός Λειτουργίας του Κέντρου.

Άρθρο 130
Συνήγορος του Φοιτητή

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνί-
σταται αυτοτελές Γραφείο µε τίτλο «Συνήγορος του Φοι-
τητή», που έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ
φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ι-
δρύµατος, την τήρηση της νοµιµότητας στο πλαίσιο της
ακαδηµαϊκής ελευθερίας, την αντιµετώπιση φαινοµένων
κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθµης λειτουρ-
γίας του ιδρύµατος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει
αρµοδιότητα σε θέµατα εξετάσεων και βαθµολογίας των
φοιτητών. 

2. Ως Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται από τη Σύγκλη-
το του Ιδρύµατος, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και
γνώµη του Συµβουλίου Φοιτητών, µέλος Διδακτικού Ε-
ρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθµίδας
Καθηγητή ή Οµότιµος Καθηγητής του Α.Ε.Ι.. Η θητεία
του είναι ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους, µε δυνατότητα α-
νανέωσης ετησίως για άλλα τρία (3) έτη. Η γνώµη του
Συµβουλίου Φοιτητών υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός (1) µήνα από την υποβολή του αιτήµα-
τος παροχής γνώµης από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδα-
φίου, ο ορισµός πραγµατοποιείται χωρίς αυτήν. 

3. Για την άσκηση καθηκόντων του Συνηγόρου Φοιτητή
δεν καταβάλλεται αµοιβή ή άλλου είδους παροχή ή απο-
ζηµίωση. Εάν ο Συνήγορος του Φοιτητή είναι εν ενερ-
γεία µέλος Δ.Ε.Π., για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του
µπορεί να απαλλαγεί από µέρος των διδακτικών ή διοι-
κητικών καθηκόντων του ύστερα από απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τµήµατος όπου υπηρετεί, ύστερα από αίτη-
σή του.

4. Ο Συνήγορος του Φοιτητή ασκεί τις ακόλουθες αρ-
µοδιότητες: 
α) Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από

αναφορά φοιτητή, και µεσολαβεί στα αρµόδια όργανα
του ιδρύµατος για την επίλυσή τους. Για την επίτευξη
της αποστολής του δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες
του ιδρύµατος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο απο-
δεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσω-
πα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγµατο-
γνωµοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη υπόθε-
ση δεν τηρείται η νοµιµότητα, ότι παρατηρούνται φαινό-
µενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθµη λει-
τουργία του ιδρύµατος, συντάσσει πόρισµα το οποίο
γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρ-
µόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε
την αναφορά, και µεσολαβεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο
για την επίλυση του προβλήµατος. Ο Συνήγορος του
Φοιτητή µπορεί, µε πράξη του, να θέτει στο αρχείο ανα-
φορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιµη ή αστή-
ρικτη. Αν κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση
πειθαρχικού παραπτώµατος, διαβιβάζει την υπόθεση στο
αρµόδιο πειθαρχικό όργανο.
β) Παρέχει ενηµέρωση στο προσωπικό και τους φοιτη-

τές του ιδρύµατος για τη λειτουργία, τις αρµοδιότητες
και την αποστολή του Συνηγόρου του Φοιτητή.
γ) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για

τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύµατος, σε συ-
νεργασία µε άλλες µονάδες του ιδρύµατος, καθώς και µε
εξωτερικούς φορείς, ιδίως µε τον Συνήγορο του Πολίτη
και τους Συνηγόρους Φοιτητών άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδα-
πής και της αλλοδαπής.
δ) Συµµετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και

στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιό-
τητας και της διαφάνειας και συνεργάζεται µε τα αρµό-
δια όργανα του Α.Ε.Ι. για τη σύνταξη του Κώδικα Δεο-
ντολογίας του Α.Ε.Ι., Κανονισµού Διαχείρισης Φαινοµέ-
νων Σύγκρουσης Συµφερόντων και πρωτοκόλλων αντι-
µετώπισης περιστατικών απάτης και διαφθοράς.
ε) Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τα όργανα διοίκη-

σης του ιδρύµατος, την Επιτροπή Δεοντολογίας, τη Μο-
νάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τον Σύµβουλο Ακεραιότητας
του ιδρύµατος και την οργανική µονάδα που είναι αρµό-
δια για θέµατα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου
δυναµικού, για την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών
και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα.
στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει

στον Πρύτανη, το Συµβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο
του Α.Ε.Ι. για το έργο που επιτελέστηκε και την πορεία
των υποθέσεων που χειρίστηκε, καθώς και προτάσεις για
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών
του ιδρύµατος. Τα πορίσµατα του Συνηγόρου του Φοιτη-
τή, καθώς και η ετήσια έκθεσή του δηµοσιεύονται στον
διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
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προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός
για την Προστασία Δεδοµένων,  ΕΕ L 119) και του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 

5. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. προβλέπο-
νται ειδικότερες αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Φοι-
τητή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 131
Πανεπιστηµιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτοµίας -

Διαδικασία ίδρυσης - Αποστολή

1. Με απόφαση της Συγκλήτου ιδρύεται σε κάθε Ανώ-
τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακό Κέ-
ντρο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), ως αυτοτε-
λής ερευνητική µονάδα. Αποστολή του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι η
ανάπτυξη της βασικής, εφαρµοσµένης και διεπιστηµονι-
κού χαρακτήρα έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρα-
τηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτο-
µίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευ-
σης, η προαγωγή της διεπιστηµονικής γνώσης, της τε-
χνολογίας και της καινοτοµίας, η ανάπτυξη των γραµµά-
των και των τεχνών, η διασφάλιση αποτελεσµατικής αλ-
ληλεπίδρασης µεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας,
η κατάρτιση και αξιοποίηση ερευνητικού δυναµικού, κα-
θώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας και η συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη σε τοπι-
κό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται και πιστοποιούνται περιοδικά
από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης κάθε πέντε
(5) έτη σύµφωνα µε ειδικά διαµορφωµένα κριτήρια και
δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµε-
νου έργου τους. Επίσης αξιολογούνται ετησίως σύµφω-
να µε το Εσωτερικό Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας
(Ε.Σ.Δ.Π.) κάθε Α.Ε.Ι..

2. Στο πλαίσιο επίτευξης της αποστολής του, το
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. δύναται: 
α) να διεξάγει κάθε είδους έρευνα, ενισχύοντας τις ε-

ρευνητικές δραστηριότητες διεπιστηµονικού χαρακτήρα
εντός του Α.Ε.Ι. και να προάγει τη διεπιστηµονική αρι-
στεία και την καινοτοµία, 
β) να υποστηρίζει νέες δοµές συνεργατικής έρευνας,
γ) να υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα/προ-

γράµµατα και να διεξάγει βιοµηχανική έρευνα για επιχει-
ρήσεις και φορείς, 
δ) να εκπονεί µελέτες και να παρέχει υπηρεσίες προς

τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων του δηµό-
σιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 
ε) να αξιοποιεί οικονοµικά τα ερευνητικά αποτελέσµα-

τα και την τεχνογνωσία που παράγεται από τις δραστη-
ριότητές του, 
στ) να συµβάλλει στην εξειδίκευση των φοιτητών ή α-

ποφοίτων των προγραµµάτων σπουδών πρώτου και δεύ-
τερου κύκλου, καθώς και των διδακτόρων και µεταδιδα-
κτόρων του Α.Ε.Ι. σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες πε-

ριοχές διεπιστηµονικών κλάδων, που θεραπεύονται από
τις επιµέρους ακαδηµαϊκές µονάδες των Α.Ε.Ι., 
ζ) να συµβάλλει στη δηµιουργία και χρήση κοινών ε-

ρευνητικών υποδοµών,  
η) να υποστηρίζει τις ερευνητικές οµάδες του Α.Ε.Ι.

και να συµβάλλει στη δηµιουργία νέας γενιάς ερευνητών
µε υψηλό επίπεδο γνώσεων και διεπιστηµονική γνώση, 
θ) να συµµετέχει σε προγράµµατα κινητικότητας ερευ-

νητών, 
ι) να συνεργάζεται µε ΠΑ.Κ.Ε.Κ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπι-

στήµια της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, διεθνείς οργανι-
σµούς και φορείς, φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυ-
τός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014, επιστηµονικούς φορείς και ενώσεις,
καθώς και µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή αλ-
λοδαπής, 
ια) να συνάπτει πάσης φύσεως συµφωνίες για τη δηµι-

ουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων ε-
πιχειρήσεων (clusters) και κοινοτήτων γνώσης και καινο-
τοµίας, 
ιβ) να διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας µε

την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και τον πο-
λιτισµό,
ιγ) να συµβάλλει στη διεθνοποίηση του Α.Ε.Ι. και την

προσέλκυση νέων ερευνητών,  
ιδ) να αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή

µε την αποστολή του για την επίτευξη των σκοπών του. 
3. Οι δραστηριότητες του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. υποστηρίζονται α-

πό επιµέρους µεγάλες ή µικρές ερευνητικές οµάδες, κα-
θεµία από τις οποίες ασχολείται µε έναν θεµατικό τοµέα
ή γνωστικά αντικείµενα ενός επιστηµονικού κλάδου ή
συνδυασµού επιστηµονικών κλάδων. Κάθε ερευνητική ο-
µάδα έχει ως στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επι-
πέδου. Η σύνθεση κάθε ερευνητικής οµάδας διαφέρει
και δύναται να αποτελείται από: α) µέλη Διδακτικού Ε-
ρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., β) επισκέπτες Καθη-
γητές, συνεργαζόµενους Καθηγητές, επισκέπτες ερευ-
νητές, ερευνητές επί συµβάσει, εντεταλµένους διδάσκο-
ντες και µεταδιδάκτορες, γ) οµότιµους Καθηγητές και α-
φυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δ) ερευνητικό
προσωπικό άλλων φορέων και ερευνητές άλλων ερευνη-
τικών και τεχνολογικών φορέων, ε) υποψήφιους διδά-
κτορες και φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπου-
δών και στ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστηµονικό και ερ-
γαστηριακό προσωπικό, που απασχολείται µέσω του Ει-
δικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Α.Ε.Ι..

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., ι-
δρύονται, συγχωνεύονται, καταργούνται, µετονοµάζο-
νται Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) εντός του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Α-
ντικείµενο κάθε Ε.Ι. είναι η προαγωγή της βασικής και ε-
φαρµοσµένης έρευνας σε ένα (1) ή περισσότερα προκα-
θορισµένα γνωστικά αντικείµενα ενός (1) επιστηµονικού
κλάδου ή συνδυασµού επιστηµονικών κλάδων και η υπο-
στήριξη δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. 

5. Για την ίδρυση Ε.Ι. απαιτείται η υποβολή προς το
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. τεκµηριωµένης εισήγησης από οποιοδήποτε
ενδιαφερόµενο µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
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πικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., η οποία περιλαµβάνει:  
α) την ερευνητική οµάδα που ασχολείται στον συγκε-

κριµένο θεµατικό τοµέα και πρόκειται να δραστηριοποιη-
θεί στο υπό ίδρυση Ε.Ι.,  
β) τη µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας του υπό ί-

δρυση Ε.Ι., στην οποία αναλύεται η ανάγκη που θα καλυ-
φθεί από την ίδρυση του συγκεκριµένου Ε.Ι., η οποία δεν
καλύπτεται από τα ήδη υφιστάµενα Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,
καθώς και την ύπαρξη επιστηµονικών και κοινωνικοοικο-
νοµικών συνθηκών που καθιστούν αναγκαία την ίδρυσή
του, 
γ) την έκθεση συµβατότητας µε το στρατηγικό σχέδιο

και τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Α.Ε.Ι. και του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και έκθεση συµβατότητας µε την Εθνι-
κή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας ή την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδί-
κευσης,
δ) τον προτεινόµενο Επιστηµονικό Διευθυντή του υπό

ίδρυση Ε.Ι. κατά τα τρία (3) πρώτα έτη λειτουργίας του. 

Άρθρο 132
Όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµιακού Κέντρου 

Έρευνας και Καινοτοµίας 

1. Όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) είναι: α) το Διοικητι-
κό Συµβούλιο και β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,
κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, συγκροτείται το Διοι-
κητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., το οποίο αποτελείται α-
πό: α) τον Πρύτανη ή τον αρµόδιο Αντιπρύτανη, στον ο-
ποίον έχει ανατεθεί ο τοµέας της έρευνας, ως Πρόεδρο,
β) τους Επιστηµονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ιν-
στιτούτων (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και γ) έναν (1) εκπρόσωπο
του προσωπικού της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 131
που απασχολείται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ή σε Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. 

3. Αν το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. αριθµεί περισσότερα από οκτώ (8)
Ε.Ι., το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρύ-
τανη ή τον αρµόδιο Αντιπρύτανη, πέντε (5) από τους Ε-
πιστηµονικούς Διευθυντές των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και τον
εκπρόσωπο της περ. γ) της παρ. 2. Τα πέντε (5) µέλη, Ε-
πιστηµονικοί Διευθυντές των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., αναδει-
κνύονται µετά από ψηφοφορία από το σύνολο των Επι-
στηµονικών Διευθυντών, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονι-
κά. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου
εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος, ένας (1) από τους Διευθυ-
ντές που µετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο. Το ένα (1)
µέλος, εκπρόσωπος της περ. γ) της παρ. 2, εκλέγεται α-
πό το σύνολο του προσωπικού της περ. β) της παρ. 3 του
άρθρου 131, που απασχολείται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ή σε Ερευ-
νητικό Ινστιτούτο (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. Το Διοικητικό Συµ-
βούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. συγκροτείται και λειτουργεί νόµι-
µα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος του
προηγούµενου εδαφίου. 

4. Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι: 
α) η λήψη αποφάσεων για θέµατα που αφορούν στη δι-

οίκηση και τη λειτουργία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,
β) η κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας

του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η υποβολή αυτού προς έγκριση στη
Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,
γ) η υποβολή γνώµης προς τη Σύγκλητο για την ίδρυ-

ση, συγχώνευση, κατάργηση ή µετονοµασία των Ε.Ι., 
δ) η υποβολή εισήγησης για τον ορισµό Επιστηµονι-

κών Διευθυντών στα Ε.Ι., 
ε) η ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας και χρήσης των κοι-

νών ερευνητικών υποδοµών και των λοιπών υποδοµών
του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., 
στ) η σύνταξη και υποβολή προς τη Σύγκλητο τετραε-

τούς αναπτυξιακού προγραµµατισµού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,
ζ) η διαχείριση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελε-

σµάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ., 
η) η υποβολή εισηγήσεων προς τα αρµόδια όργανα

του Α.Ε.Ι. για τη χρήση ίδιων πόρων του Α.Ε.Ι. ή ταµεια-
κών διαθεσίµων του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έ-
ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυ-
ξη των δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και ιδίως των ε-
ρευνητικών και εργαστηριακών υποδοµών του, 
θ) η διαχείριση των πόρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. µέσω του

Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., 
ι) η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που του ανατί-

θεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, εφό-
σον σχετίζεται µε την εκπλήρωση των σκοπών του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. 

5. Αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι: 
α) η κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριά-

σεων του Διοικητικού Συµβουλίου και η προεδρία κατά
τις συνεδριάσεις του,  
β) η εφαρµογή της πολιτικής και η παρακολούθηση της

τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,
γ) η εκπροσώπηση του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. κατά τη σύναψη συµ-

βάσεων ή συµφωνιών, 
δ) ο συντονισµός των δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

και η ευθύνη για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία του, 
ε) η εισήγηση θεµάτων προς τα όργανα διοίκησης του

Α.Ε.Ι. για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ., 
στ) η ανάληψη της επιστηµονικής ευθύνης έργων/προ-

γραµµάτων που αφορούν στην οικονοµική διαχείριση πό-
ρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,
ζ) η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που του ανατί-

θεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και σχετίζεται µε την εκπλήρωση των σκοπών
του.

Άρθρο 133
Όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων

1. Κάθε Ερευνητικό Ινστιτούτο (Ε.Ι.) έχει έναν (1) Επι-
στηµονικό Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης. Η θητεία του Ε-
πιστηµονικού Διευθυντή είναι τριετής µε δυνατότητα α-
νανέωσης χωρίς περιορισµό. 

2. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του Ε.Ι. έχει ερευνητι-
κή δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του Ε.Ι., ε-
µπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητι-
κών έργων/προγραµµάτων και στην αξιοποίηση των απο-
τελεσµάτων της έρευνας, καθώς και διοικητική εµπειρία.
Ως Επιστηµονικός Διευθυντής δύναται να επιλεγεί οποι-
οδήποτε µέλος της ερευνητικής οµάδας του Ε.Ι. που έ-
χει τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου και προέρ-
χεται από µια (1) από τις κατηγορίες των περ. α) έως γ)
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του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 131.
3. Για την επιλογή του Επιστηµονικού Διευθυντή του

Ε.Ι. εκδίδεται δηµόσια πρόσκληση από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. Η αξιολογική κα-
τάταξη των υποψηφίων πραγµατοποιείται από Επιτροπή
Αξιολόγησης που συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλή-
του κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τη θέση
του Επιστηµονικού Διευθυντή, µε απόφαση της Συγκλή-
του, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου, ο-
ρίζεται ως Επιστηµονικός Διευθυντής του Ε.Ι. ένα από τα
µέλη της ερευνητικής οµάδας του Ε.Ι.. 

4. Αρµοδιότητες του Επιστηµονικού Διευθυντή του Ε.Ι.
είναι: 
α) η εκπροσώπηση του Ε.Ι. κατά τη σύναψη συµβάσε-

ων ή συµφωνιών που αφορούν στο Ε.Ι., οι οποίες συνυ-
πογράφονται από το Α.Ε.Ι. ή τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.,  
β) ο συντονισµός των δραστηριοτήτων του Ε.Ι. και η

ευθύνη για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία του, 
γ) η κατάρτιση της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολι-

τικής του Ε.Ι., 
δ) η σύνταξη και υποβολή προς το Διοικητικό Συµβού-

λιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ετήσιου προϋπολογισµού, καθώς και
ετήσιου απολογισµού των δραστηριοτήτων του Ε.Ι., 
ε) η υποβολή αναπτυξιακού σχεδίου του Ε.Ι. προς το

Διοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., 
στ) η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη

της ερευνητικής οµάδας των κατηγοριών των περ. α) έ-
ως δ) του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 131, και
ιδίως των Επιστηµονικών Υπευθύνων έργων/προγραµµά-
των που υλοποιούνται µέσω του Ε.Ι., ετήσιας στοχοθε-
σίας του Ε.Ι. και η παρακολούθησή της, 
ζ) η εκπροσώπηση του Ε.Ι. στο Διοικητικό Συµβούλιο

του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., 
η) η ανάληψη της επιστηµονικής ευθύνης έργων/προ-

γραµµάτων που αφορούν στην οικονοµική διαχείριση πό-
ρων του Ε.Ι. που υλοποιούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., 
θ) η µέριµνα για τους χώρους και τον εξοπλισµό που

διατίθενται από το Α.Ε.Ι. για τις ανάγκες του,
ι) η άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., κα-
θώς και όσων άλλων του ανατίθενται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ..

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. δύναται να ορίζεται τριµελής ή πενταµελής Ε-
πιστηµονική Επιτροπή ανά Ε.Ι., αν αυτό παρουσιάζει ε-
κτενή ερευνητική δραστηριότητα και στελεχώνεται από
ερευνητική οµάδα, στην οποία µετέχει υποχρεωτικά ο Ε-
πιστηµονικός Διευθυντής του Ε.Ι., ως Πρόεδρός της. Τα
µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής προέρχονται από τις
κατηγορίες των περ. α) έως δ) της παρ. 4 του άρθρου
131. Η θητεία της Επιστηµονικής Επιτροπής είναι τριε-
τής. Με απόφαση του Επιστηµονικού Διευθυντή ένα (1)
εκ των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής µπορεί να ο-
ρίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής µε θητεία παράλλη-
λη µε αυτήν του Διευθυντή.

6. Οι αρµοδιότητες των περ. γ) έως στ) της παρ. 4 α-
σκούνται από την Επιστηµονική Επιτροπή του Ε.Ι., εφό-
σον υφίσταται. 

Άρθρο 134
Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα 

1. Πανεπιστηµιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτοµίας

(ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
της ηµεδαπής δύνανται να ιδρύουν Κοινά Ερευνητικά Ιν-
στιτούτα (Κ.Ε.Ι.) σε συνεργασία µε άλλα ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και
τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), καθώς και µε πανεπιστήµια και ερευνητικούς
και τεχνολογικούς οργανισµούς της αλλοδαπής. Για την
ίδρυση Κοινού Ερευνητικού Ινστιτούτου απαιτείται η σύ-
ναψη Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζό-
µενων Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των
Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι. και
του αρµόδιου οργάνου διοίκησης, σε περίπτωση άλλου
συνεργαζόµενου φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

2. Με το Μνηµόνιο Συνεργασίας καθορίζονται κατ’ ε-
λάχιστον: 
α) η αποστολή του Κ.Ε.Ι., οι δραστηριότητές του και εν

γένει θέµατα σχετικά µε τη συνεργασία των συνεργαζό-
µενων φορέων, 
β) η διοίκηση του Κ.Ε.Ι., η εκπροσώπησή του και ιδίως

ο αριθµός των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής και η
εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόµενου φορέα σε αυτήν, 
γ) ο τρόπος ανάδειξης του Επιστηµονικού Διευθυντή ή

των Επιστηµονικών Διευθυντών του, αν συµφωνείται ο
ορισµός περισσοτέρων Διευθυντών για κάθε έναν συ-
νεργαζόµενο φορέα, 
δ) θέµατα σχετικά µε την απασχόληση προσωπικού και

τις µετακινήσεις του, καθώς και την κινητικότητα ερευ-
νητών µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων, 
ε) θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση και τη διάθεση των

πόρων του µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων, καθώς
και του επισπεύδοντος φορέα που θα αναλάβει τη διοι-
κητική και οικονοµική υποστήριξη, 
στ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα κάθε συνεργα-

ζόµενου φορέα,
ζ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Κ.Ε.Ι., 
η) κάθε άλλο θέµα που είναι αναγκαίο για την οργάνω-

ση και λειτουργία του Κ.Ε.Ι..

Άρθρο 135
Πόροι 

1. Πόροι του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) δύνανται να είναι:
α) επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-

δύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ή άλλων Υπουργείων, 
β) χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµε-

νων έργων/προγραµµάτων, 
γ) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και φορέων, 
δ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-
λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
ε) χρηµατοδοτήσεις για τη διεξαγωγή βιοµηχανικής έ-

ρευνας, 
στ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-
ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων, 
ζ) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής ιδιοκτη-

σίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ..
2. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του ύψους της παρα-

κράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έ-
ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) επί των προϋπολογισµών των έρ-
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γων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. που υλοποιεί το
ΠΑ.Κ.Ε.Κ., αποδίδεται προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η οικονοµι-
κή του διαχείριση πραγµατοποιείται σε διακριτό
έργο/πρόγραµµα µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και την περαιτέρω ανάπτυξή του. 

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ., δύνανται να διατίθενται ίδιοι πόροι του
Ε.Λ.Κ.Ε. ή περιουσιακά ταµειακά διαθέσιµα του Ε.Λ.Κ.Ε.
ή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) για
την ανάπτυξη του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. 

4. Η οικονοµική διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων
πραγµατοποιείται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 136
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 

του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έρευνας 
και Καινοτοµίας

Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έρευνας
και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), εγκρίνεται ο Εσωτερικός
Κανονισµός Λειτουργίας του, ο οποίος περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα θέµατα:
α) τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑ.ΚΕ.Κ., 
β) τη διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης

και µετονοµασίας των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.),
γ) τα προσόντα που διαθέτουν οι Επιστηµονικοί Διευ-

θυντές και τα µέλη των Επιστηµονικών Επιτροπών, κα-
θώς και τη διαδικασία επιλογής τους, 
δ) τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις χρή-

σης των κοινών ερευνητικών υποδοµών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. α-
πό τις ερευνητικές οµάδες του Α.Ε.Ι. αλλά και από τρί-
τους, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης χρήσης αυ-
τών από τρίτους, 
ε) τους λόγους και τη διαδικασία παύσης των Επιστη-

µονικών Διευθυντών ή µελών των Επιστηµονικών Επι-
τροπών, 
στ) θέµατα σχετικά µε την εσωτερική οργανωτική

διάρθρωση και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
του ΠΑ.ΚΕ.Κ.,
ζ) τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., 
η) τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των µελών

των ερευνητικών οµάδων, των Επιστηµονικών Υπευθύ-
νων και του λοιπού προσωπικού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και των
Ε.Ι.,
θ) τις διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την

απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις του προ-
σωπικού στο πλαίσιο έργων/προγραµµάτων του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και των Ε.Ι.,
ι) την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που πα-

ράγεται εντός του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και τη διάχυση και αξιοποί-
ηση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών και λοιπών
δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. σε συνεργασία µε τη Μο-
νάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτοµίας και τον
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας,
ια)  ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τις

προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης του ερευνητικού
προσωπικού,
ιβ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση, την εύ-

ρυθµη λειτουργία και την εκπλήρωση του σκοπού του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ..

Άρθρο 137
Λοιπές ρυθµίσεις για τα Πανεπιστηµιακά Κέντρα 

Έρευνας και Καινοτοµίας

1. Η θέση Επιστηµονικού Διευθυντή Ερευνητικού Ιν-
στιτούτου (Ε.Ι.) του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έρευνας
και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) δεν είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης του
Α.Ε.Ι., του Αντιπρύτανη, του Κοσµήτορα, του Προέδρου
Τµήµατος ή του Διευθυντή Τοµέα.  

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
παραχωρούνται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του
Α.Ε.Ι. για την εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς
και για τη δηµιουργία κοινών ερευνητικών υποδοµών. 

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,
µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. σε άλλες πόλεις της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

4. Ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτά-
ται µέσω των έργων/προγραµµάτων των Ε.Ι. ανήκει στις
κοινές ερευνητικές υποδοµές του ΠΑ.Κ.Ε.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 138
Διαδικασία υποβολής αιτήµατος για την κατάρτιση 
ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων µελών 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), που λαµβάνεται το αργότε-
ρο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κατόπιν πρότασης
της Συνέλευσης του Τµήµατος και εισήγησης της Κο-
σµητείας σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, κα-
ταρτίζεται το αίτηµα ετήσιου προγραµµατισµού προσλή-
ψεων του Α.Ε.Ι. που περιλαµβάνει τον αριθµό των αιτού-
µενων προς πλήρωση κενών θέσεων µελών Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του επόµενου οικονο-
µικού έτους για το σύνολο των ακαδηµαϊκών µονάδων
του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες τους. Η απόφαση κοινοποιείται προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για να ληφθεί υπόψη
κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγραµµατισµού προ-
σλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019  (Α΄ 133). 

2. Η πρόταση της Συνέλευσης του Τµήµατος υποβάλ-
λεται προς την Κοσµητεία το αργότερο έως την 31η Ια-
νουαρίου κάθε έτους και περιλαµβάνει τον συνολικό α-
ριθµό των αιτούµενων θέσεων µελών Δ.Ε.Π., ο οποίος
δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων των
µελών Δ.Ε.Π. που αναµένεται να κενωθούν κατά τη λήξη
του ακαδηµαϊκού έτους, προσαυξηµένο κατά δύο (2), ε-
φόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για κάθε αιτούµενη θέση
νέου µέλους Δ.Ε.Π. καθορίζονται η βαθµίδα και το γνω-
στικό αντικείµενο της θέσης από το Μητρώο Γνωστικών
Αντικειµένων του άρθρου 144, µε τεκµηρίωση της ανα-
γκαιότητας του γνωστικού αντικειµένου βάσει των εκ-
παιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος,
του αναπτυξιακού σχεδίου του Τµήµατος και της Σχο-
λής, του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και των προ-
γραµµατικών συµφωνιών του Α.Ε.Ι.. Με την απόφαση
της Συνέλευσης κατατάσσονται, κατά φθίνουσα προτε-
ραιότητα, τα γνωστικά αντικείµενα των αιτούµενων νέ-
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ων θέσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ε-
ρευνητικές ανάγκες του Τµήµατος, τον βαθµό κάλυψης
των γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος από τα µέλη
Δ.Ε.Π. που υπηρετούν, τις θέσεις µελών Δ.Ε.Π. που κε-
νώθηκαν και τον αριθµό των θέσεων που κατανεµήθηκαν
κατά την τελευταία πενταετία. 

3. Με απόφαση της Κοσµητείας κάθε Σχολής, κατόπιν
των προτάσεων των Συνελεύσεων των Τµηµάτων, το αί-
τηµα ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων νέων θέ-
σεων µελών Δ.Ε.Π. για το σύνολο των Τµηµάτων της
Σχολής καταρτίζεται το αργότερο έως την 31η Μαρτίου
κάθε έτους και υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο
του Α.Ε.Ι.. Με την απόφαση της Κοσµητείας καθορίζεται
η φθίνουσα προτεραιότητα κατάταξης των γνωστικών α-
ντικειµένων ανά Τµήµα, αν δεν έχει ήδη πραγµατοποιη-
θεί η κατάταξή τους µε την απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος. Με την απόφαση της Κοσµητείας δύναται
αιτιολογηµένα να απορρίπτονται ή να µεταβάλλονται τα
γνωστικά αντικείµενα των αιτούµενων θέσεων από τις
Συνελεύσεις των Τµηµάτων, αν οι εκπαιδευτικές ανά-
γκες των Τµηµάτων σε κάποιο από τα γνωστικά αντικεί-
µενα των αιτούµενων θέσεων δύνανται να καλυφθούν α-
πό υφιστάµενα µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων της ίδιας ή
άλλης Σχολής ή από τις αιτούµενες θέσεις των υπόλοι-
πων Τµηµάτων της ίδιας Σχολής.

4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για τη λήψη των
αποφάσεων των παρ. 2 και 3, το Τµήµα ή η Σχολή, αντί-
στοιχα, αποκλείεται από την κατανοµή νέων θέσεων µε-
λών Δ.Ε.Π. για το επόµενο έτος. Απόφαση που λαµβάνε-
ται µετά από την παρέλευση της προθεσµίας, αφορά
στον προγραµµατισµό προσλήψεων του επόµενου σε
σειρά έτους. Τροποποίηση των αποφάσεων των παρ. 2
και 3 µετά από την πάροδο της προθεσµίας δεν λαµβά-
νεται υπόψη.

5. Η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως
για τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων νέων θέ-
σεων µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 139
Κατανοµή θέσεων µελών Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού και έκδοση προκηρύξεων 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε), που εκδίδεται το αργότερο έ-
ως την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, καθορίζεται η κατα-
νοµή του συνολικού αριθµού των θέσεων των µελών Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής του ε-
πόµενου έτους, εφόσον έχουν προβλεφθεί θέσεις µε-
λών Δ.Ε.Π. στον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων
του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που λαµβά-
νεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την έκ-
δοση της απόφασης της παρ. 1, κατανέµονται οι θέσεις
των µελών Δ.Ε.Π. στα Τµήµατα του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε
τον εγκεκριµένο ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων
µελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. του άρθρου 138, το στρατηγικό
σχέδιο του Α.Ε.Ι. και τη συµφωνία προγραµµατικού σχε-
διασµού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) του
Α.Ε.Ι.. 

3. Αν το Α.Ε.Ι. δεν λάβει νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π., ο
ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων ισχύει αυτοδι-
καίως για το επόµενο έτος, εκτός αν τροποποιηθεί.

4. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 2, εκδίδει τις προκηρύξεις για την πλήρωση των νέ-
ων θέσεων µελών Δ.Ε.Π. µέσω εκλογής σύµφωνα µε τον
εγκεκριµένο ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων, την
απόφαση κατανοµής της παρ. 2 και τη σειρά κατάταξης
των γνωστικών αντικειµένων ανά Τµήµα έως την κάλυψη
του αριθµού των θέσεων που έχουν κατανεµηθεί ανά
Τµήµα του Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της
Συνέλευσης του Τµήµατος. 

5. Η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως
για την κατανοµή των νέων θέσεων µελών Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., καθώς και
την έκδοση των προκηρύξεων για την πλήρωση των α-
ντίστοιχων θέσεων.  

Άρθρο 140
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Βαθµίδες

1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) ασκείται από τα µέλη Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που διακρίνο-
νται σε τέσσερις (4) βαθµίδες ως ακολούθως: 
α) Καθηγητές πρώτης βαθµίδας (Καθηγητές), 
β) Αναπληρωτές Καθηγητές, 
γ) Επίκουροι Καθηγητές, 
δ) Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία. 
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται στις βαθµίδες α) έως

γ) της παρ. 1 εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι Αναπληρωτές
Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη
βαθµίδα του Καθηγητή µετά από τη συµπλήρωση τριών
(3) ετών από τον διορισµό τους. Αν οι Αναπληρωτές Κα-
θηγητές δεν εξελιχθούν στην επόµενη βαθµίδα, έχουν
το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέ-
σης µετά από την παρέλευση δύο (2) τουλάχιστον ετών
από τη λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους.

3. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για πενταετή
θητεία. Μετά από τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από
την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι Επίκουροι Καθη-
γητές δύνανται να ζητήσουν τη µονιµοποίησή τους στη
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους
στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν η κρίση για
τη µονιµοποίησή τους είναι αρνητική, οι Επίκουροι Καθη-
γητές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου τη µονι-
µοποίησή τους, µετά την πάροδο ενός (1) τουλάχιστον
έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης και σε
κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο της πενταετίας, µε
τη συµπλήρωση της οποίας η θητεία τους παρατείνεται
αυτοδικαίως µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρί-
σης για τη µονιµοποίησή τους. Αν υπάρξει δεύτερη αρ-
νητική κρίση περί µονιµοποίησης, η θητεία τους παρατεί-
νεται έως το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους, κατά το ο-
ποίο έλαβε χώρα η αρνητική κρίση, οπότε λήγει αυτοδι-
καίως. Αν οι Επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν κάποια
από τις ανωτέρω δυνατότητες, η σχέση τους µε το Α.Ε.Ι.
λύεται αυτοδικαίως µετά από την πάροδο της πενταε-
τίας.

4. Οι Επίκουροι και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν
το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηµα εξέλιξης προς τη Συ-
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νέλευση του Τµήµατος για προκήρυξη της θέσης τους
στην επόµενη βαθµίδα. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
των παρ. 2 και 3, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµή-
µατος, κατόπιν αξιολόγησης του αιτήµατος του µέλους
Δ.Ε.Π. και συνεκτίµησης του γνωστικού του αντικειµέ-
νου σύµφωνα µε την πράξη διορισµού του, καθώς και
του συνολικού επιστηµονικού και ερευνητικού του έρ-
γου, εγκρίνεται το αίτηµα και καθορίζεται το γνωστικό α-
ντικείµενο της υπό προκήρυξη θέσης, το οποίο περιλαµ-
βάνεται υποχρεωτικά στα γνωστικά αντικείµενα του Μη-
τρώου Γνωστικών Αντικειµένων. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι.
εκδίδει τις προκηρύξεις για την εξέλιξη µέλους Δ.Ε.Π. ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
απόφαση της Συνέλευσης που εγκρίνει το αίτηµα εξέλι-
ξης του µέλους Δ.Ε.Π.. Η διαδικασία εξέλιξης µέλους
Δ.Ε.Π. για τη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Κα-
θηγητή είναι ανοιχτή και δύναται να συµµετέχουν όσοι
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλι-
ξης σύµφωνα µε το άρθρο 143.

Άρθρο 141
Επαναπροκήρυξη θέσης - Αυτοδίκαια 

ιδρυόµενες θέσεις 

1. Αν µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) παραιτηθεί ή εκλεγεί σε άλλο Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) ή εκλείψει για οποιονδήποτε λό-
γο, πλην της αφυπηρέτησής του, το Α.Ε.Ι. διατηρεί τη
σχετική πίστωση και δύναται να επαναπροκηρύξει τη θέ-
ση που κενώθηκε. Η επαναπροκήρυξη της θέσης δύναται
να πραγµατοποιηθεί και σε άλλη βαθµίδα από αυτή που
κατείχε το µέλος Δ.Ε.Π. που αποχώρησε. Με απόφαση
της Κοσµητείας, κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης του
Τµήµατος, που εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από την
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης του µέλους
Δ.Ε.Π., εγκρίνεται το γνωστικό αντικείµενο της προκη-
ρυσσόµενης θέσης, το οποίο είναι ίδιο µε αυτό της θέ-
σης που κενώθηκε ή µε το αµέσως επόµενο σε σειρά
γνωστικό αντικείµενο του ετήσιου προγραµµατισµού
που δεν καλύφθηκε κατά την τελευταία ετήσια κατανοµή
θέσεων από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Για την έκδοση της
προκήρυξης απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) σύµ-
φωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2022
(Α΄133). 

2. Η διαδικασία της παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως και
αν υπάρχει δεύτερη αρνητική κρίση επί αιτήµατος εξέλι-
ξης µέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Επίκουρου Καθη-
γητή στην επόµενη βαθµίδα. 

3. Αν στο πλαίσιο προκηρύξεων που επισπεύδονται α-
πό τα Α.Ε.Ι. κατόπιν αιτήµατος µονιµοποίησης µέλους
Δ.Ε.Π. ή εξέλιξής του στην επόµενη βαθµίδα, εκλεγεί
µέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Καθηγητής Ι-
δρύµατος της αλλοδαπής ή τρίτο φυσικό πρόσωπο που
πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του άρθρου 143, η πί-
στωση της θέσης για τον διορισµό του µέλους Δ.Ε.Π. κα-
λύπτεται από τον αριθµό των νέων θέσεων µελών Δ.Ε.Π.
που κατανεµήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων προς το Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι ο υ-
πολειπόµενος αριθµός αυτών που δεν έχουν προκηρυ-
χθεί από την τελευταία κατανοµή επαρκεί για την κάλυ-
ψη των θέσεων όσων εξελέγησαν µε τη διαδικασία του
παρόντος και ότι υπάρχει κενή θέση µέλους Δ.Ε.Π. στο
Τµήµα ή ανακατανέµεται κενή θέση άλλου Τµήµατος του

Α.Ε.Ι..  Αν ο αριθµός των νέων θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. α-
πό την τελευταία κατανοµή δεν επαρκεί, κατανέµεται
νέα θέση µέλους Δ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµά-
των και Εσωτερικών την οποία καταλαµβάνει το µέλος
Δ.Ε.Π., κατόπιν έγκρισης  από την Επιτροπή της Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006, σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019. Ο αριθµός των θέσε-
ων που κατανέµονται ετησίως σύµφωνα µε τη διαδικασία
του προηγούµενου εδαφίου αφαιρείται από τον αριθµό
των προς κατανοµή θέσεων µελών Δ.Ε.Π. προς το Α.Ε.Ι.
κατά το επόµενο έτος. 

Άρθρο 142
Ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης 

εκλογής και εξέλιξης µελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού

Η οργάνωση, παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση των
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των µελών Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και η υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω του ηλε-
κτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης «Α-
ΠΕΛΛΑ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
το οποίο υλοποιείται από την ανώνυµη εταιρεία του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υπο-
δοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης.

Άρθρο 143
Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης µελών 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη
σε θέση µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος και η
συνάφεια του αντικειµένου της διδακτορικής διατριβής,
εφόσον πρόκειται για διαδικασία εκλογής στη βαθµίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και η συνάφεια του ε-
ρευνητικού, επιστηµονικού και εργαστηριακού έργου
του υποψηφίου µε το γνωστικό αντικείµενο της προς
πλήρωση θέσης. 

2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος
για την εκλογή σε θέση µέλους Δ.Ε.Π. δεν απαιτείται για
γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης
ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες
της οικείας τέχνης ή επιστήµης (de lege artis). Σε κάθε
περίπτωση, η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µετα-
πτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης από τον υποψήφιο
συνεκτιµάται ως ουσιαστικό προσόν. Προϋπόθεση για
την εκλογή στις περιπτώσεις της παρούσας αποτελεί το
αναγνωρισµένο έργο που είναι συναφές µε το γνωστικό
αντικείµενο της θέσης, όπως βραβεύσεις σε διεθνείς ή ε-
θνικούς διαγωνισµούς, συµµετοχή σε διεθνείς ή εθνικές
εκθέσεις, εθνική ή διεθνής αναγνώριση καλλιτεχνικού
έργου και αυτοδύναµη διδασκαλία σε µαθήµατα που ε-
µπίπτουν στο γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση
θέσης. 

3. Η κρίση για εκλογή ή εξέλιξη µέλους Δ.Ε.Π. βασίζε-
ται στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο του κρι-
νόµενου, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης της
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διδακτικής του ικανότητας, στη συνολική του επιστηµο-
νική και ερευνητική δραστηριότητα, µε έµφαση στη διε-
θνή του παρουσία, στη συνεισφορά του στην αξιοποίηση
της γνώσης και στη µεταφορά τεχνολογίας, όπως αυτή
αποτιµάται µέσω διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχει
κατοχυρώσει, τη συµµετοχή στην εξαγωγή ερευνητικών
αποτελεσµάτων που έχουν αποτελέσει αντικείµενο ί-
δρυσης εταιρειών τεχνοβλαστού (spin off) και τη συµµε-
τοχή σε αυτές ως µέλους ή µετόχου, καθώς και στην
προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για την έρευνα και την
αναγνωρισµένη κοινωνική παρουσία και παρέµβαση. Επί-
σης συνεκτιµάται το επιστηµονικό ήθος του υποψηφίου
ως ουσιώδες στοιχείο για τη συγκρότηση της προσωπι-
κότητάς του.

4. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση νέου µέλους
Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, στο οποίο ο υποψήφιος
ολοκλήρωσε όλους τους κύκλους προγραµµάτων σπου-
δών, πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών α-
πό τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος. Η πρόσθετη
προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου, δεν ισχύει εάν
ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί τουλάχιστον για δύο (2)
έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

5. Σε περίπτωση εκλογής, ικανό µέρος του έργου των
υποψηφίων πρέπει να έχει συντελεστεί κατά τα τελευ-
ταία πέντε (5) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για
εκλογή. Σε περίπτωση εξέλιξης, για την κρίση του υπο-
ψηφίου λαµβάνονται ιδίως υπόψη το έργο και η δραστη-
ριότητά του µετά από την προηγούµενη εκλογή ή εξέλι-
ξή του.

6. Ως προϋποθέσεις και προσόντα για την εκλογή σε
θέση µέλους Δ.Ε.Π. ορίζονται: 
α) Για την εκλογή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγη-

τή: 
αα) η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος σε αντικείµενο

συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση
θέσης, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, 
αβ) κατ’ ελάχιστον τρία (3) έτη εµπειρίας, µετά την α-

πόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος, αυτοδύναµου δι-
δακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο µε το γνω-
στικό αντικείµενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε α-
ναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστηµονική επαγγελ-
µατική απασχόληση σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο µε
το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης ή
συνδυασµός των παραπάνω, που αθροίζουν κατ’ ελάχι-
στον σε τρία (3) έτη εµπειρίας, µετά την απόκτηση του
διδακτορικού διπλώµατος, 
αγ) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιο-

δικά ή σε πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων ή επιστη-
µονικούς συλλογικούς τόµους, στην Ελλάδα ή στο εξω-
τερικό, τα οποία λειτουργούν µε σύστηµα κριτών, είτε
αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους ερευνητές, ή
πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία πέρα από τη διδα-
κτορική διατριβή ή συνδυασµός των παραπάνω. Ειδικώς
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γνωστικό αντικείµε-
νο της θέσης αφορά σε επιστηµονικό πεδίο για το οποίο
υπάρχουν διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, ως συγγραφι-
κό έργο εκτιµάται κυρίως αυτό που έχει δηµοσιευθεί σε
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, σε συνδυασµό µε τον
βαθµό απήχησής τους. 
Για την εκλογή συνεκτιµώνται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής

ερευνητική και επιστηµονική παρουσία του υποψηφίου,
και ιδίως κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστη-
µονικό του έργο αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές
και θεµελιώνει προοπτικές διεθνούς ακαδηµαϊκής κατα-
ξίωσης, ii) η συµµετοχή σε ερευνητικά έργα και στην ε-
ξαγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων, iii) η κατοχύρωση
διανοητικής ιδιοκτησίας µέσω διπλωµάτων ευρεσιτε-
χνίας και iv) η συµµετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνο-
βλαστών (spin off), που έχουν προκύψει από την εξαγω-
γή ερευνητικών αποτελεσµάτων του υποψηφίου.
Κατά τη διαδικασία µονιµοποίησης εξετάζεται το συ-

νολικό διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστηµονικό
έργο που έχει παραχθεί από τον υποψήφιο από την ηµε-
ροµηνία της εκλογής έως την ηµεροµηνία υποβολής αί-
τησης µονιµοποίησης, καθώς και η συµµετοχή του στο
διοικητικό έργο του Τµήµατος και του Α.Ε.Ι.. 
β) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθµίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή: 
βα) η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος, µε την επιφύ-

λαξη της παρ. 2, 
ββ) κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έτη εµπειρίας, µετά την α-

πόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος, αυτοδύναµου δι-
δακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο µε το γνω-
στικό αντικείµενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε α-
ναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστηµονική επαγγελ-
µατική απασχόληση σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο µε
το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης ή
συνδυασµός των παραπάνω, 
βγ) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις, σε επιστηµονικά περιο-

δικά ή σε πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων ή επιστη-
µονικούς συλλογικούς τόµους, στην Ελλάδα ή στο εξω-
τερικό, τα οποία λειτουργούν µε σύστηµα κριτών, από
τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµες ή
πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες πέρα από τη δι-
δακτορική διατριβή ή συνδυασµός των παραπάνω. Ειδι-
κώς στις περιπτώσεις όπου το γνωστικό αντικείµενο της
θέσης είναι σε επιστηµονικό πεδίο όπου υπάρχουν διε-
θνή επιστηµονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτι-
µάται κυρίως αυτό που έχει δηµοσιευθεί σε διεθνή επι-
στηµονικά περιοδικά, σε συνδυασµό µε τον βαθµό απή-
χησής τους.
Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιµώνται ιδιαιτέρως: i)

η διεθνής ερευνητική και επιστηµονική παρουσία του υ-
ποψηφίου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επι-
στηµονικό του έργο έχει συµβάλλει στην πρόοδο της ε-
πιστήµης, καθώς και χρησιµοποιηθεί και αναγνωρισθεί α-
πό άλλους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισµένη κοι-
νωνική παρουσία και παρέµβαση, iv) το συνολικό διοικη-
τικό έργο, όπως οι συµµετοχές σε επιτροπές του Α.Ε.Ι.,
v) η συµµετοχή σε ερευνητικά έργα ή η ανάληψη της ε-
πιστηµονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234
σε ορισµένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ι-
διοκτησίας µέσω διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και vii) η
συµµετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin
off). 
γ) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθµίδα του Καθηγη-

τή: 
γα) κατ’ ελάχιστον έξι (6) έτη εµπειρίας, µετά την από-

κτηση του διδακτορικού διπλώµατος, αυτοδύναµου διδα-
κτικού έργου σε φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο µε το γνωστικό
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αντικείµενο της θέσης, µε τεκµηριωµένη σηµαντική συµ-
βολή στη διαµόρφωση και διδασκαλία της ύλης µαθηµά-
των και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προ-
γραµµάτων σπουδών του Τµήµατος ή ερευνητικού έργου
σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής ή ερευνητικής και εν γένει επιστηµονικής ε-
παγγελµατικής απασχόλησης σε σχετικό επιστηµονικό
πεδίο µε το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέ-
σης ή συνδυασµός των παραπάνω, 
γβ) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις, σε επιστηµονικά περιο-

δικά ή σε πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων ή επιστη-
µονικούς συλλογικούς τόµους, στην Ελλάδα ή στο εξω-
τερικό, τα οποία λειτουργούν µε σύστηµα κριτών, από
τις οποίες ένας ικανός αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύ-
ναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες. Ειδι-
κώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γνωστικό αντι-
κείµενο της θέσης αφορά σε επιστηµονικό πεδίο για το
οποίο υπάρχουν διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, ως συγ-
γραφικό έργο εκτιµάται κυρίως αυτό που έχει δηµοσιευ-
θεί σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, σε συνδυασµό µε
τον βαθµό απήχησής τους,
γγ) διδακτική εµπειρία, επί τριετία, τουλάχιστον, σε α-

ναγνωρισµένα προγράµµατα µεταπτυχιακών ή διδακτο-
ρικών σπουδών των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή
διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισµένων ε-
ρευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή τριετής τουλάχι-
στον θητεία σε διευθυντική θέση υψηλού κύρους οργανι-
σµού της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
γδ) επίβλεψη, µε την ιδιότητα του επιβλέποντος καθη-

γητή, µίας (1) τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την
περαίωσή της ή συµµετοχή σε τριµελείς συµβουλευτικές
επιτροπές δύο (2) τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών
που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι
την περαίωσή τους. Ειδικώς τα µέλη Δ.Ε.Π. µε γνωστικό
αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερό-
τητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οι-
κείας τέχνης ή επιστήµης (de lege artis) σύµφωνα µε την
παρ. 2 δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης του
προηγούµενου εδαφίου για την εξέλιξη µέλους Δ.Ε.Π.
στη βαθµίδα του Καθηγητή.
Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιµώνται ιδιαιτέρως: i)

η διεθνής ερευνητική και επιστηµονική παρουσία του υ-
ποψήφιου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επι-
στηµονικό του έργο έχει συµβάλλει στην πρόοδο της ε-
πιστήµης, έχει χρησιµοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλ-
λους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισµένη κοινωνική
παρουσία και παρέµβαση, iv) το συνολικό διοικητικό έρ-
γο σε θέσεις ευθύνης και σε επιτροπές του ιδρύµατος, v)
η συµµετοχή σε ερευνητικά έργα ή η ανάληψη της επι-
στηµονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234 σε
ορισµένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιο-
κτησίας µέσω διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και vii) η συµ-
µετοχή στην ίδρυση  εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off),
που έχουν προκύψει από την εξαγωγή ερευνητικών απο-
τελεσµάτων του υποψηφίου.

7. Για την εκλογή ή εξέλιξη µελών Δ.Ε.Π. όλων των
βαθµίδων: α) ως αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο σε
σχετικό επιστηµονικό πεδίο νοείται το επαγγελµατικό
έργο οποιασδήποτε µορφής, όπως η άσκηση ελευθέριου
επαγγέλµατος ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή η α-
πασχόληση δυνάµει συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου ή ορισµένου χρόνου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φο-

ρέα ή η απασχόληση δυνάµει συµβάσεων εργασίας ορι-
σµένου χρόνου ή έργου ή ανταποδοτικής υποτροφίας σε
Α.Ε.Ι. ή στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή σε ερευνητικά
κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο έχει τύχει
γενικής αναγνώρισης µεταξύ των επιστηµόνων της ειδι-
κότητας αυτής και αφορά στο γνωστικό πεδίο της θέσης,
β) ως αυτοδύναµες επιστηµονικές εργασίες νοούνται οι
εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος εµφανίζεται ως µονα-
δικός συγγραφέας ή πρώτος συγγραφέας ή συµµετέχει
σε δηµοσίευση που πραγµατοποιείται από ερευνητική ο-
µάδα που επιβλέπει ο ίδιος, γ) ως πρωτότυπη επιστηµο-
νική µονογραφία νοείται το ώριµο έργο ενός ερευνητή
το οποίο αφορά στην επιστηµονική µελέτη, προαγωγή
και µετεξέλιξη ενός ειδικού θέµατος και στο οποίο είναι
εµφανής η ερευνητική συνεισφορά του συγγραφέα.

8. Αν η προκήρυξη αφορά σε πλήρωση θέσεων µελών
Δ.Ε.Π. σε γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους
κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης σύµφωνα µε
την παρ. 2, η ελάχιστη εµπειρία που απαιτείται σε αυτο-
δύναµη διδασκαλία ή η ερευνητική και εν γένει επιστη-
µονική επαγγελµατική απασχόληση σε σχετικό επιστη-
µονικό πεδίο µε το γνωστικό αντικείµενο της προς πλή-
ρωση θέσης ή ο συνδυασµός των παραπάνω πρέπει να έ-
χει αποκτηθεί υποχρεωτικά µετά από την απόκτηση του
βασικού τίτλου σπουδών. 

Άρθρο 144
Μητρώα Γνωστικών Αντικειµένων

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καταρ-
τίζεται Μητρώο Γνωστικών Αντικειµένων που θεραπεύει
το Τµήµα σύµφωνα µε τα προγράµµατα σπουδών πρώ-
του κύκλου που οργανώνει. Τα γνωστικά αντικείµενα του
µητρώου οµαδοποιούνται ανά επιστηµονικό πεδίο σύµ-
φωνα µε τους Τοµείς του Τµήµατος, αν υπάρχουν, απο-
τελούν υποσύνολο ενός πεδίου µιας επιστήµης και δεν
δύνανται να έχουν πολύ στενό εύρος, καθώς και να απο-
τελούν υποσύνολο άλλου γνωστικού αντικειµένου του
µητρώου. Το µητρώο περιλαµβάνει όλα τα γνωστικά α-
ντικείµενα των επιστηµών που θεραπεύει το Τµήµα ανε-
ξαρτήτως αν υπηρετούν µέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε κάθε γνωστικό αντικείµενο του
Τµήµατος. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος α-
ποστέλλεται προς έγκριση στην Κοσµητεία της Σχολής
σύµφωνα µε την παρ. 2.

2. Με απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής εγκρίνεται
το Μητρώο Γνωστικών Αντικειµένων των Τµηµάτων της
Σχολής. Η Κοσµητεία δύναται να απορρίψει την ένταξη
γνωστικού αντικειµένου στο µητρώο, ιδίως αν αυτό είναι
πολύ στενό ή πολύ ευρύ σε σχέση µε τα λοιπά γνωστικά
αντικείµενα του Τµήµατος και τα συναφή γνωστικά αντι-
κείµενα άλλων οµοειδών Τµηµάτων.

3. Οι αποφάσεις της Κοσµητείας κοινοποιούνται αµελ-
λητί στη Σύγκλητο και το Συµβούλιο Διοίκησης του
Α.Ε.Ι.. Η Σύγκλητος ελέγχει τη διαδικασία κατάρτισης
των Μητρώων Γνωστικών Αντικειµένων των Τµηµάτων
του Α.Ε.Ι. και δύναται να τα αναπέµπει προς τη Συνέλευ-
ση του Τµήµατος και την Κοσµητεία, αν διαπιστώνει ότι
δεν έχουν καταρτιστεί µε διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών.
Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η Συνέλευ-
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ση του Τµήµατος οφείλει να τροποποιήσει την απόφαση
της παρ. 1 και να την αποστείλει εκ νέου στην Κοσµητεία
της Σχολής όπου εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 2. 

4. Τροποποίηση του µητρώου για την ένταξη νέων
γνωστικών αντικειµένων ή την κατάργηση ή µεταβολή
των υφιστάµενων γνωστικών αντικειµένων ισχύει απο-
κλειστικά µετά από τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από
την τελευταία ηµεροµηνία κατάρτισης ή επικαιροποίη-
σής του. Κατάργηση γνωστικού αντικειµένου από το Μη-
τρώο Γνωστικών Αντικειµένων µπορεί να πραγµατοποιη-
θεί µόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί µέλος
Δ.Ε.Π. στο Τµήµα στο εν λόγω γνωστικό αντικείµενο. 

5. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Γνωστικών
Αντικειµένων ολοκληρώνεται µε την άπρακτη πάροδο
της προθεσµίας αναποµπής της απόφασης έγκρισης από
τη Σύγκλητο, άλλως από την έκδοση της απόφασης έ-
γκρισης του µητρώου από την Κοσµητεία της Σχολής, αν
ζητηθεί η τροποποίησή του. 

6. Με επιµέλεια της Γραµµατείας του Τµήµατος, τα
Μητρώα Γνωστικών Αντικειµένων των Τµηµάτων της
Σχολής αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκλη-
ρωµένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης µελών Δ.Ε.Π.
του άρθρου 142. Μεταβολή του µητρώου γνωστικών α-
ντικειµένων ενός Τµήµατος πριν από την πάροδο της
τριετίας καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης µε επιµέλεια του
Κοσµήτορα και η ισχύς του αρχίζει µετά από την πάροδο
της προβλεποµένης προθεσµίας. 

7. Στις Μονοτµηµατικές Σχολές, η αρµοδιότητα κατάρ-
τισης και έγκρισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειµέ-
νων ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. 

Άρθρο 145
Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καταρ-
τίζονται: α) Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων και β) Μη-
τρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείµε-
νο που θεραπεύει το Τµήµα σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
Μητρώο Γνωστικών Αντικειµένων. Για την κατάρτιση των
µητρώων, ως εσωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται µέλη Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τµήµα-
τος και ως εξωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται µέλη
Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της η-
µεδαπής και ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και αντί-
στοιχης βαθµίδας ερευνητές των ερευνητικών κέντρων
και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α΄ 258) ή λοιπών ερευνητικών οργανισµών
της ηµεδαπής και αλλοδαπής. Δεν εντάσσονται στα Μη-
τρώα εκλεκτόρων όσα Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. υπηρε-
τούν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν έχουν κριθεί κατ’
ελάχιστον µία (1) φορά στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικα-
σίας εκλογής ή εξέλιξης.

2. Το Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων ανά γνωστικό
αντικείµενο του Μητρώου Γνωστικών Αντικειµένων απο-
τελείται από δύο (2) κατηγορίες εκλεκτόρων, µε βάση
τον βαθµό της συνάφειας του γνωστικού αντικείµενου
κάθε µέλους Δ.Ε.Π. µε το γνωστικό αντικείµενο του µη-
τρώου, ως εξής: 
α) Εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειµένου: περιλαµ-

βάνονται τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, που έχουν ταυ-
τόσηµο γνωστικό αντικείµενο σύµφωνα µε την απόφαση
διορισµού τους ή µε απόφαση µεταβολής του γνωστικού

τους αντικειµένου. Στην εν λόγω κατηγορία, κατόπιν ει-
δικής και επαρκούς αιτιολογίας της Συνέλευσης του
Τµήµατος, εντάσσονται µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος που
έχουν εκτενές δηµοσιευµένο ερευνητικό και επιστηµονι-
κό έργο στο εν λόγω γνωστικό αντικείµενο, το οποίο α-
φορά κατ’ ελάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνολικού τους έργου. 
β) Εκλέκτορες συναφούς γνωστικού αντικειµένου: πε-

ριλαµβάνονται µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, που έχουν συ-
ναφές γνωστικό αντικείµενο σύµφωνα µε την απόφαση
διορισµού τους ή µε απόφαση µεταβολής του γνωστικού
τους αντικειµένου και µε το εν γένει δηµοσιευµένο ε-
ρευνητικό και επιστηµονικό τους έργο.
Μέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος δεν δύναται να ενταχθούν

σε περισσότερα από δύο (2) γνωστικά αντικείµενα ως ί-
διου γνωστικού αντικειµένου της περ. α). 

3. Στο Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων ανά γνωστικό
αντικείµενο του Μητρώου Γνωστικών Αντικειµένων ε-
ντάσσονται όλοι οι εξωτερικοί εκλέκτορες µε γνωστικό
αντικείµενο που εµπίπτει στο επιστηµονικό πεδίο στο ο-
ποίο εντάσσεται το γνωστικό αντικείµενο του µητρώου.
Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κατατάσσονται στις δύο (2)
κατηγορίες, είτε ίδιου είτε συναφούς γνωστικού αντικει-
µένου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις διορισµού ή µεταβο-
λής του γνωστικού τους αντικειµένου και το εν γένει ε-
πιστηµονικό και ερευνητικό τους έργο.

4. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος της παρ.
1 αποστέλλεται προς έγκριση στην Κοσµητεία της Σχο-
λής. Η Κοσµητεία, µε απόφασή της, εγκρίνει τα µητρώα
εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό
αντικείµενο του Μητρώου Γνωστικών Αντικειµένων ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση σε αυτή
της απόφασης της Συνέλευσης. Αν διαπιστωθούν πληµ-
µέλειες ως προς την κατάρτιση των µητρώων εσωτερι-
κών και εξωτερικών εκλεκτόρων ή ένταξη εκλεκτόρων
σε κατηγορία χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις των
παρ. 2 και 3, η Κοσµητεία, εντός της ίδιας προθεσµίας, α-
ναπέµπει αιτιολογηµένα τα µητρώα εσωτερικών και εξω-
τερικών εκλεκτόρων προς τη Συνέλευση του Τµήµατος,
ζητώντας τη διόρθωσή τους. 

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρί-
νεται η επικαιροποίηση των µητρώων εσωτερικών και ε-
ξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείµενο, το
αργότερο έως την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε έτους, και η ι-
σχύς τους αφορά στο επόµενο ηµερολογιακό έτος από
αυτό στο οποίο λαµβάνει χώρα η επικαιροποίηση. Κατά
την επικαιροποίηση των µητρώων εσωτερικών και εξωτε-
ρικών εκλεκτόρων λαµβάνονται υπόψη ιδίως: α) η εκλο-
γή νέων µελών Δ.Ε.Π. ή η εξέλιξη µελών Δ.Ε.Π. του Τµή-
µατος σε ανώτερη βαθµίδα, β) η εκλογή νέων µελών
Δ.Ε.Π. ή η εξέλιξη µελών Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του ί-
διου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε ανώτερη βαθµίδα, γ) η ένταξη νέ-
ων µελών ως εξωτερικών εκλεκτόρων, εφόσον πληρούν
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, δ) η αφυπηρέτηση εσω-
τερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, ε) η µεταβολή του
γνωστικού αντικειµένου των εσωτερικών ή εξωτερικών
µελών και στ) το δηµοσιευµένο ερευνητικό και επιστηµο-
νικό έργο ανά γνωστικό αντικείµενο των εσωτερικών και
εξωτερικών εκλεκτόρων. Η απόφαση της Συνέλευσης ε-
γκρίνεται από την Κοσµητεία σύµφωνα µε τη διαδικασία
της παρ. 4. 

6. Με επιµέλεια της Γραµµατείας του Τµήµατος τα µη-
τρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών αναρτώνται
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στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης
του άρθρου 142, και ενηµερώνεται η υπηρεσιακή κατά-
σταση των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, ιδίως ως προς
τα ακόλουθα: α) την αλλαγή βαθµίδας του µέλους
Δ.Ε.Π., β) την αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης από
πλήρη σε µερική και αντιστρόφως, γ) τη χορήγηση επι-
στηµονικής άδειας ή άδειας παράλληλης απασχόλησης
σε ίδρυµα της αλλοδαπής, δ) τη χορήγηση άδειας άνευ
αποδοχών, ε) την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθη-
κόντων, στ) τη λύση της σχέσης του µέλους Δ.Ε.Π. µε το
Τµήµα και κάθε άλλη µεταβολή που δύναται να επηρεά-
σει τη συγκρότηση και λειτουργία των εκλεκτορικών σω-
µάτων. 

7. Κάθε εκλέκτορας υποχρεούται να ενηµερώνει το η-
λεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης µε τα
προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση,
την απόφαση διορισµού του, το βιογραφικό του σηµείω-
µα από το οποίο προκύπτει το εν γένει ερευνητικό και ε-
πιστηµονικό του έργο, καθώς και τα στοιχεία επικοινω-
νίας του. 

Άρθρο 146
Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωµάτων

1. Η εκλογή και εξέλιξη των µελών Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) όλων των βαθµίδων και η
µονιµοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία γί-
νεται από ειδικά εκλεκτορικά σώµατα που αποτελούνται
από έντεκα (11) τακτικά µέλη, τα οποία ανήκουν σε ίδια
ή ανώτερη βαθµίδα µε την προκηρυσσόµενη θέση και τα
οποία ορίζονται, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. 

2. Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος πραγµα-
τοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) η-
µερών από την έκδοση της προκήρυξης της θέσης µε ε-
πιµέλεια του Κοσµήτορα της Σχολής. Αν παρέλθει άπρα-
κτη η προθεσµία συγκρότησης, η αρµοδιότητα περιέρχε-
ται στον Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος (Α.Ε.Ι.). Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. είναι αρµόδιος για τη
συγκρότηση εκλεκτορικών σωµάτων των µονοτµηµατι-
κών Σχολών. 

3. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του Εκλεκτο-
ρικού Σώµατος επιλέγονται µέσω ηλεκτρονικής κλήρω-
σης, που διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µέσω
ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης,
η ανάπτυξη και λειτουργία του οποίου πραγµατοποιείται
µέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στην ηλε-
κτρονική κληρωτίδα τα µέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθε-
στώς άδειας άνευ αποδοχών και αναστολής καθηκό-
ντων. 

4. Η κλήρωση διενεργείται αρχικά για την ανάδειξη
του καταλόγου των τακτικών µελών και εν συνεχεία την
ανάδειξη του καταλόγου των αναπληρωµατικών µελών
µε σειρά κατάταξης σύµφωνα µε τη σειρά την οποία κλη-
ρώθηκαν. Το εκλεκτορικό σώµα αποτελείται από πέντε
(5) εσωτερικούς και έξι (6) εξωτερικούς εκλέκτορες. Οι
εσωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το Μητρώο Ε-
σωτερικών Εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειµένου. Αν
ο αριθµός των εσωτερικών εκλεκτόρων του ίδιου γνω-
στικού αντικειµένου είναι ίσος ή µικρότερος του αριθµού
που απαιτείται για τη συµπλήρωση του αριθµού των εσω-
τερικών εκλεκτόρων, δεν διενεργείται κλήρωση και οι ε-

κλέκτορες αυτοί ορίζονται απευθείας ως τακτικά µέλη
του εκλεκτορικού σώµατος. 

5. Αν δεν υπάρχει ικανός αριθµός για την ανάδειξη
των τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών από το Μη-
τρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων µε ίδιο γνωστικό αντικεί-
µενο µε αυτό της προκηρυσσόµενης θέσης, η ανάδειξη
των υπόλοιπων εσωτερικών τακτικών ή αναπληρωµατι-
κών µελών του εκλεκτορικού σώµατος, πραγµατοποιεί-
ται µε ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ των εσωτερικών ε-
κλεκτόρων της κατηγορίας της περ. β) της παρ. 2 του άρ-
θρου 145, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείµενο µε
αυτό της προκηρυσσόµενης θέσης. Οµοίως, εάν ο αριθ-
µός των εσωτερικών εκλεκτόρων ίδιου ή συναφούς γνω-
στικού αντικειµένου δεν επαρκεί για τη συµπλήρωση του
απαιτούµενου αριθµού των θέσεων εσωτερικών µελών,
ο υπολειπόµενος αριθµός των θέσεων εσωτερικών µε-
λών συµπληρώνεται από το Μητρώο Εξωτερικών Εκλε-
κτόρων, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδει-
ξης των εξωτερικών εκλεκτόρων. 

6. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το εγκε-
κριµένο Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων του γνωστι-
κού αντικειµένου. Τα µέλη κληρώνονται από τους εξωτε-
ρικούς εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειµένου µε το
γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, και
αν ο αριθµός αυτών δεν επαρκεί για την πλήρωση του
συνόλου του αριθµού των τακτικών και αναπληρωµατι-
κών µελών, τότε η ανάδειξη των υπόλοιπων εξωτερικών
τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών του εκλεκτορικού
σώµατος πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονική κλήρωση µε-
ταξύ των εξωτερικών εκλεκτόρων συναφούς γνωστικού
αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσ-
σόµενης θέσης. 

7. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος εκδί-
δεται διαπιστωτική πράξη του Κοσµήτορα της Σχολής ή
του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. σε περίπτωση µονοτµηµατικής
Σχολής, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στα µέλη του
εκλεκτορικού σώµατος. Η συµµετοχή των µελών Α.Ε.Ι.
και ερευνητικών οργανισµών της ηµεδαπής στα εκλε-
κτορικά σώµατα είναι υποχρεωτική, εκτός αν το τακτικό
µέλος κωλύεται λόγω ασθένειας, οπότε αναπληρώνεται
από το αντίστοιχο αναπληρωµατικό του µέλος, το οποίο
γίνεται πλέον τακτικό µέλος.

8. Από τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος και
εξής, τα µέλη του σώµατος έχουν πλήρη πρόσβαση στις
αιτήσεις υποψηφιότητας, τα βιογραφικά σηµειώµατα, τα
υποµνήµατα και τα λοιπά στοιχεία των υποψηφίων που
αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης
διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης µελών Διδακτικού Ε-
ρευνητικού Προσωπικού, καθώς και όσα τυχόν αναζητη-
θούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής τους. 

Άρθρο 147
Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης µελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού

1. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος, για τις ανάγκες του ο-
ποίου προκηρύσσεται η θέση, συγκαλεί το Εκλεκτορικό
Σώµα σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ηµερών από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των υποψηφιο-
τήτων, όπως αυτή έχει ορισθεί στην πρόσκληση. Ο Πρόε-
δρος του Τµήµατος συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Ε-
κλεκτορικού Σώµατος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντος,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, αν δεν µετέχει παράλληλα και
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ως µέλος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για τη σύ-
γκληση του Εκλεκτορικού Σώµατος, η αρµοδιότητα πε-
ριέρχεται στον Κοσµήτορα της Σχολής και σε περίπτωση
µονοτµηµατικής Σχολής στον Πρύτανη του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). 

2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώ-
µατος, ελέγχεται αν κάποιο από τα µέλη του παρουσιά-
ζει κώλυµα συµµετοχής. Ως κωλύµατα συµµετοχής σε
Εκλεκτορικό Σώµα ορίζονται: α) η ιδιότητα του συζύγου
ή του συµβιούντος ή η εξ αίµατος ή αγχιστείας συγγέ-
νεια σε ευθεία ή πλάγια γραµµή έως τον τέταρτο βαθµό
ή η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσµού ή ιδιάζουσας σχέσης ή ε-
χθρότητας µε κάποιον από τους υποψηφίους, β) η έντα-
ξη του µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, γ) η λήψη
άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο συνεδρίασης του
Εκλεκτορικού Σώµατος και δ) η ιδιότητα του επιβλέπο-
ντος της διδακτορικής διατριβής υποψηφίου. Ειδικώς για
την ύπαρξη κωλύµατος στο πρόσωπο ενός εκλέκτορα
λόγω ιδιαίτερου δεσµού ή ιδιάζουσας σχέσης ή εχθρό-
τητας µε κάποιον από τους υποψηφίους, το Εκλεκτορικό
Σώµα αποφασίζει αιτιολογηµένα αν υπάρχει κώλυµα,
χωρίς τη συµµετοχή του µέλους στο πρόσωπο του οποί-
ου προβάλλεται το κώλυµα. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει
κώλυµα συµµετοχής στο Εκλεκτορικό Σώµα, το µέλος α-
ντικαθίσταται µε τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία
διενεργείται µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 146 για
τη συµπλήρωση του µέλους. Η παραβίαση των ανωτέρω
συνιστά λόγο ακυρότητας της διαδικασίας και της από-
φασης του συλλογικού οργάνου. 

3. Το εκλεκτορικό σώµα, κατά την πρώτη συνεδρίασή
του, επιλέγει από τα τακτικά µέλη του τρία (3) µέλη τα ο-
ποία αποτελούν την Εισηγητική Επιτροπή. Η Εισηγητική
Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) εσωτερικούς εκλέκτο-
ρες και ένα (1) εξωτερικό µέλος. Κατά τη συγκρότηση
της Εισηγητικής Επιτροπής επιλέγονται κατά προτεραιό-
τητα µέλη µε ίδιο γνωστικό αντικείµενο και αν δεν υπάρ-
χει ο αναγκαίος αριθµός µελών, η επιλογή πραγµατοποι-
είται µεταξύ των µελών µε συναφές γνωστικό αντικείµε-
νο.  Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αι-
τιολογηµένη ως προς την ταυτότητα ή συνάφεια του
γνωστικού αντικείµενου των µελών που ορίζονται.

4. Η Εισηγητική Επιτροπή, εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας τριών (3) µηνών από την πρώτη συνεδρίαση του Ε-
κλεκτορικού Σώµατος, υποβάλλει την εισηγητική έκθεση
προς τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τα µέλη του Εκλε-
κτορικού Σώµατος, η οποία αναρτάται στο ηλεκτρονικό
σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης του άρθρου 142 µε ε-
πιµέλεια της Γραµµατείας του Τµήµατος. 

5. Η εισηγητική έκθεση περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 
α) διατύπωση γνώµης αν οι υποψήφιοι ανταποκρίνο-

νται στα προσόντα που απαιτούνται από τον νόµο και ει-
δικότερα για τη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής, ε-
φόσον απαιτείται, και του εν γένει επιστηµονικού, διδα-
κτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων
µε το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης,
καθώς και αν διαθέτουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις και
τα προσόντα για την εκλογή σε θέση µέλους Δ.Ε.Π. α-
ντίστοιχης βαθµίδας µε αυτή της προκηρυσσόµενης θέ-
σης σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 143,
β) ανάλυση και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστι-

κών προσόντων, του έργου και της προσωπικότητας κά-
θε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του

στην πρόοδο της επιστήµης, 
γ) αν κρίνεται ότι περισσότεροι του ενός υποψήφιοι

πληρούν τα κριτήρια της περ. β) για την εκλογή σε θέση
Δ.Ε.Π., πραγµατοποιείται συγκριτική και αξιολογική κα-
τάταξη των υποψηφίων σύµφωνα µε το επιστηµονικό, ε-
ρευνητικό, διδακτικό και λοιπό έργο των υποψηφίων. 
Για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου, η

Εισηγητική Επιτροπή αναλύει και κρίνει τα έργα του, την
επιστηµονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του
προσόντα. 

6. Η Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητεί συστατικές
επιστολές από Καθηγητές οµοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδα-
πής ή ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε εκείνο της προς πλήρωση θέ-
σης. 

7. Οι υποψήφιοι που κρίνεται ότι πληρούν τα προσόντα
που απαιτούνται από τον νόµο για εκλογή σε θέση
Δ.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 143, καλούνται από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος να δώσουν επιστηµονική διάλε-
ξη σε ένα (1) θέµα που σχετίζεται µε το γνωστικό αντι-
κείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης ενώπιον των µε-
λών του Εκλεκτορικού Σώµατος και της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιαφερόµε-
νων φοιτητών. Η επιστηµονική διάλεξη των υποψηφίων
πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση πριν από την υπο-
βολή της εισηγητικής έκθεσης και δύναται να πραγµατο-
ποιηθεί εξ αποστάσεως µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέ-
σων. 

8. Αν µέλος της Εισηγητικής Επιτροπής παραιτηθεί ή
εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναµία σύνταξης εισηγητικής
έκθεσης, τα µέλη της Εισηγητικής Επιτροπής δύνανται
να υποβάλουν από κοινού ή χωριστά εντός της ίδιας
προθεσµίας υπόµνηµα που σε καµία περίπτωση δεν επέ-
χει θέση εισηγητικής έκθεσης. 

9. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, µε επι-
µέλεια του Προέδρου του Τµήµατος συγκαλείται το Ε-
κλεκτορικό Σώµα για τη διενέργεια της εκλογής ή εξέλι-
ξης. Στη συνεδρίαση δύναται να µετέχουν τα µέλη της
Συνέλευσης του Τµήµατος χωρίς δικαίωµα ψήφου και
λόγου, πλην της δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων κα-
τά την παρουσίαση της περ. α) της παρ. 5. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία κατάθεσης της εισηγητικής έκθε-
σης, ο Πρόεδρος του Τµήµατος υποχρεούται να συγκα-
λέσει το Εκλεκτορικό Σώµα εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας,
προκειµένου τα µέλη του να προβούν σε αξιολόγηση
των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν και των συνοδευ-
τικών δικαιολογητικών τους κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
διαδικασίας της παρ. 4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθε-
σµία σύγκλησης του Εκλεκτορικού Σώµατος, η αρµοδιό-
τητα περιέρχεται στον Κοσµήτορα της οικείας Σχολής,
και σε περίπτωση µονοτµηµατικής Σχολής στον Πρύτανη
του Α.Ε.Ι., ο οποίος προεδρεύει του Εκλεκτορικού Σώµα-
τος, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η σύγκληση πραγµατοποιεί-
ται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την καταληκτική ηµεροµηνία κατά την οποία ο Πρό-
εδρος του Τµήµατος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτο-
ρικό Σώµα. 

10. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του Εκλε-
κτορικού Σώµατος και στους υποψηφίους επτά (7) του-
λάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης
του Εκλεκτορικού Σώµατος για την εκλογή ή την εξέλι-
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ξη. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπό-
µνηµα τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από τη συνε-
δρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος, το οποίο αναρτάται
µε επιµέλειά τους στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρω-
µένης διαχείρισης του άρθρου 142.

11. Οι συνεδριάσεις των µελών των Εισηγητικών Επι-
τροπών και των Εκλεκτορικών Σωµάτων δύνανται να
πραγµατοποιούνται µέσω τηλεδιάσκεψης, µε διασφάλι-
ση της εµπιστευτικότητας της συνεδρίασης, της πιστο-
ποίησης της ταυτότητας των µελών του Εκλεκτορικού
Σώµατος, της ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνησης
φωνής, δεδοµένων και εικόνας, καθώς και της ακεραιό-
τητας της διακινούµενης πληροφορίας. Αν η συνεδρίαση
πραγµατοποιείται µέσω τηλεδιάσκεψης, γίνεται υποχρε-
ωτικά σχετική αναφορά στο πρακτικό της συνεδρίασης.
Οι συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωµάτων δύνανται
να µαγνητοσκοπούνται, αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη
στον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι.. 

12. Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι δύνα-
νται να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το
περιεχόµενο της εισηγητικής έκθεσης, καθώς και να α-
παντήσουν στις ερωτήσεις των µελών του Εκλεκτορικού
Σώµατος, και εν συνεχεία αποχωρούν από τη συνεδρία-
ση. Τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος πραγµατοποιούν
διαλογική συζήτηση επί του περιεχοµένου της εισηγητι-
κής έκθεσης και των απαντήσεων των υποψηφίων. 

13. Στο πρακτικό της εκλογής περιλαµβάνονται υπο-
χρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) η εισηγητική έκθεση της Τριµελούς Επιτροπής, 
β) τα υποµνήµατα των υποψηφίων,
γ) η ψήφος κάθε µέλους του Εκλεκτορικού Σώµατος, η

οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από ειδική και επαρκή
αιτιολογία αναφορικά µε το εν γένει επιστηµονικό, διδα-
κτικό, κλινικό ή καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου.
Αν δεν έχει υποβληθεί εισηγητική έκθεση, το πρακτικό

της εκλογής περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 5.
14. Αν κρίνεται ότι υφίστανται περισσότεροι του ενός

υποψηφίων, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα ε-
κλογής, το εκλεκτορικό σώµα ψηφίζει και για το αν οι υ-
πόλοιποι υποψήφιοι δύνανται να επιλεγούν, αν ο πρώτος
επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισµό του ή ανακληθεί η
πράξη διορισµού του ή συντρέχει αντικειµενικό κώλυµα
διορισµού του. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πίνα-
κας µε την αξιολογική κατάταξη των υπόλοιπων υποψη-
φίων. Για την ένταξη υποψηφίου στον πίνακα µε φθίνου-
σα σειρά αξιολογικής κατάταξης, πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφοι. 

15. Αν στη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης µετέχει µό-
νο ένας (1) υποψήφιος που κρίνεται ότι πληροί τα απα-
ραίτητα προσόντα, η εκλογή του υποψηφίου πραγµατο-
ποιείται µόνο αν συγκεντρωθούν έξι (6) θετικές ψήφοι,
άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. 

16. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι και ουδείς
υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές
ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια
συνεδρίαση µεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων υποψη-
φίων. Αν υπάρχει ισοψηφία µεταξύ περισσοτέρων των
δύο (2) υποψηφίων, στη δεύτερη ψηφοφορία συµµετέ-
χουν όλοι όσοι ισοψήφησαν. Αν και στη δεύτερη ψηφο-
φορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει του-
λάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους, η διαδικασία κηρύσσε-
ται άγονη. 

Άρθρο 148
Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης - 

Ανακατανοµή και επαναπροκήρυξη θέσεων 

1. Η διαδικασία εκλογής ολοκληρώνεται το αργότερο
εντός δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση της απόφασης
της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. περί κατανοµής των νέων θέ-
σεων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 139. Η διαδικασία εξέλι-
ξης ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) µη-
νών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος εξέλι-
ξης του µέλους Δ.Ε.Π. προς τη Συνέλευση του Τµήµα-
τος. Κατ’ εξαίρεση η προθεσµία της παρούσας για την ο-
λοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης µέλους
Δ.Ε.Π. δύναται να παρατείνεται µε απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τµήµατος, κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγη-
σης του Προέδρου του Τµήµατος, για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες, εάν
ο αριθµός των υποψηφίων υπερβαίνει τους δέκα (10).

2. Το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης, µε επιµέλεια του
Προέδρου του Τµήµατος, αναρτάται στο ηλεκτρονικό
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης του άρθρου 142
και κοινοποιείται στον Κοσµήτορα της Σχολής, τον Πρύ-
τανη και το Συµβούλιο Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). 

3. Αν η διαδικασία εκλογής νέου µέλους Δ.Ε.Π. δεν ο-
λοκληρωθεί εντός της προθεσµίας της παρ. 1, η προκή-
ρυξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταργείται η εν
λόγω θέση για το Τµήµα. Με απόφαση της Συγκλήτου α-
νακατανέµονται σε άλλα Τµήµατα του Α.Ε.Ι. οι θέσεις
νέων µελών Δ.Ε.Π. που δεν πληρώθηκαν λόγω άπρακτης
παρόδου της προθεσµίας αυτής. 

4. Μετά από την ολοκλήρωση της νέας κατανοµής θέ-
σεων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει, εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας ενός (1) µηνός, την προκήρυξη της νέας
θέσης µέλους Δ.Ε.Π. στο επόµενο σε σειρά γνωστικό α-
ντικείµενο του Τµήµατος προς το οποίο κατανεµήθηκε η
θέση, όπως αυτό είχε καθοριστεί κατά τον χρόνο κατα-
νοµής των θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Για τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλε-
κτορικού Σώµατος και της Εισηγητικής Επιτροπής εφαρ-
µόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 146 από τα
µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων που ί-
σχυαν κατά τον χρόνο της αρχικής κατανοµής της θέ-
σης. 

5. Αν µία διαδικασία εκλογής κριθεί άγονη, η θέση επα-
ναπροκηρύσσεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. κατόπιν α-
πόφασης της Κοσµητείας και εισήγησης της Συνέλευσης
του Τµήµατος, στο ίδιο ή στο επόµενο σε σειρά γνωστι-
κό αντικείµενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που
είχαν καθοριστεί µε την απόφαση του άρθρου 138.

Άρθρο 149
Διαδικασία διορισµού µελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού

1. Με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται εντός ενός
(1) µηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής
ή εξέλιξης του µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.), διορίζεται το µέλος Δ.Ε.Π. που εκλέχθη-
κε ή εξελίχθηκε. 

2. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν µέσα σε
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τρεις (3) µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πρά-
ξης του Πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Με
απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν υποβολής τεκµηριωµέ-
νου αιτήµατος του µέλους Δ.Ε.Π. που διορίζεται, είναι
δυνατή η παράταση της προθεσµίας ανάληψης καθηκό-
ντων για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες. Η χορήγηση της παράτασης είναι υποχρεωτι-
κή, αν το µέλος Δ.Ε.Π. που αιτείται την παράταση κατοι-
κεί µόνιµα στην αλλοδαπή κατά την ηµεροµηνία του διο-
ρισµού του. 

3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που έχει τεθεί
για την ανάληψη καθηκόντων, θεωρείται ότι ο εκλεγείς
δεν αποδέχθηκε τον διορισµό του και η σχετική πράξη α-
νακαλείται µε πράξη του Πρύτανη. Σε περίπτωση εκλο-
γής, η Συνέλευση του Τµήµατος δύναται να επιλέξει τον
επόµενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο, αν υπάρχει. 

4. Αν δεν υπάρχει επόµενος υποψήφιος στη σειρά κα-
τάταξης, ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
µατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν απόφασης της Κοσµητείας και ει-
σήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, προκηρύσσει τη
θέση στο ίδιο ή στο επόµενο σε σειρά, γνωστικό αντικεί-
µενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν κα-
θοριστεί µε την απόφαση κατανοµής του άρθρου 138 κα-
τά τον χρόνο κατανοµής των θέσεων από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

5. Οι πράξεις διορισµού ή εξέλιξης των µελών Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. κοινοποιούνται αµελλητί στον Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευµάτων για την άσκηση του ελέγχου
νοµιµότητας του άρθρου 151. 

Άρθρο 150
Έλεγχος νοµιµότητας από το Συµβούλιο Διοίκησης

1. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση του
πρακτικού εκλογής πραγµατοποιείται έλεγχος νοµιµότη-
τας της διαδικασίας από το Συµβούλιο Διοίκησης, το ο-
ποίο δύναται να αιτείται τη συνδροµή της νοµικής υπη-
ρεσίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.).
Κατά τη διαδικασία ελέγχονται ιδίως πληµµέλειες της
αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων
των υποψηφίων. 

2. Ο Κοσµήτορας της Σχολής στην οποία εντάσσεται
το Τµήµα ή ο υποψήφιος που συµµετείχε στη διαδικασία
εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννοµο συµφέρον,
δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του Ε-
κλεκτορικού Σώµατος ενώπιον του Συµβουλίου Διοίκη-
σης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από την ανάρτηση του πρακτικού στο ηλεκτρονικό
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης του άρθρου 142.
Αν υποβληθεί ένσταση κατά του πρακτικού εκλογής, η
προθεσµία της παρ. 1 παρατείνεται αυτοδικαίως για άλ-
λες τριάντα (30) ηµέρες. 

3. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, µετά από
τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας, δύναται να αναπέ-
µπεται αιτιολογηµένα το πρακτικό εκλογής και να ζητεί-
ται η επανάληψη της διαδικασίας από το σηµείο όπου
παρουσιάστηκε η πληµµέλεια. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία της παρ. 2, θεωρείται ότι οι ενστάσεις έχουν
απορριφθεί και ο Πρύτανης προβαίνει στην έκδοση της
πράξης διορισµού σύµφωνα µε το άρθρο 149. 

Άρθρο 151
Έλεγχος νοµιµότητας από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευµάτων

1. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων ελέγχει τη
νοµιµότητα των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης µελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), αυτεπαγγέλ-
τως ή κατόπιν προσφυγής οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον για θέµατα νοµιµότητας. Η προσφυγή ασκεί-
ται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµο-
σίευση της πράξης του Πρύτανη περί εκλογής ή εξέλι-
ξης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων συγκροτείται τριµελής Επιτροπή µε ετήσια θητεία
και αντικείµενο τον έλεγχο νοµιµότητας των διαδικα-
σιών εκλογής ή εξέλιξης µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., την ε-
ξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται για την ακύ-
ρωση των πρακτικών εκλογής και την υποβολή εισηγή-
σεων για την αναποµπή των φακέλων εκλογής ή εξέλι-
ξης, όπου παρουσιάζεται παράβαση της νοµοθεσίας και
πληµµέλεια σχετικά µε την τήρηση των διαδικασιών ε-
κλογής ή εξέλιξης και την υποβολή γνώµης προς τον Υ-
πουργό µετά την εξέταση του φακέλου. Η Επιτροπή α-
ποτελείται από δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κρά-
τους και τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.

3. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την περιέλευση του φακέ-
λου εκλογής ή εξέλιξης στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

Άρθρο 152
Μεταβολή γνωστικού αντικειµένου 

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), ανεξαρτήτως της βαθµίδας στην οποία υπηρε-
τούν, δύνανται να αιτηθούν τη µεταβολή του γνωστικού
τους αντικειµένου, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋπο-
θέσεις: α) διαθέτουν εκτενές διδακτικό και εν γένει επι-
στηµονικό έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, εργαστηριακό
ή κλινικό, από το οποίο τουλάχιστον το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του δηµοσιευµένου επιστηµονικού τους έρ-
γου εµπίπτει στο γνωστικό αντικείµενο στο οποίο αιτού-
νται να ενταχθούν, β) το γνωστικό αντικείµενο στο οποίο
αιτούνται να ενταχθούν περιλαµβάνεται στο Μητρώο
Γνωστικών Αντικειµένων του Τµήµατος, γ) έχουν συ-
µπληρώσει δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία εκλο-
γής ή τελευταίας εξέλιξής τους στη βαθµίδα στην οποία
υπηρετούν. 

2. Η µεταβολή γνωστικού αντικειµένου πραγµατοποι-
είται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτήµατος του
µέλους Δ.Ε.Π. και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος και γνώµη του Τοµέα όπου υπηρετεί το µέ-
λος Δ.Ε.Π. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1. 

3. Η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως
στα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). 
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Άρθρο 153
Μετακινήσεις µελών Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) στη
βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή δύνα-
νται να αιτούνται τη µετακίνησή τους προς Τµήµα του ί-
διου ή άλλου Α.Ε.Ι., αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: α) έχουν συµπληρώσει δέκα (10) έτη συνε-
χούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στο Τµήµα στο οποίο υ-
πηρετούν (Τµήµα προέλευσης), β) δεν έχουν λάβει άλλη
µετακίνηση εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, γ) το
Τµήµα προς το οποίο επιθυµούν να µετακινηθούν (Τµήµα
υποδοχής) εδρεύει εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δ) το γνωστικό
τους αντικείµενο περιλαµβάνεται στο Μητρώο Γνωστι-
κών Αντικειµένων του Τµήµατος υποδοχής, ε) στη Σχολή
όπου εντάσσεται το Τµήµα προέλευσης υπηρετεί κατ’ ε-
λάχιστον ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. µε το ίδιο γνωστικό αντι-
κείµενο µε αυτό του αιτούντος τη µετακίνηση. Η περ. γ)
δεν ισχύει για τα µέλη Δ.Ε.Π. που ήδη υπηρετούν σε
Τµήµατα Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής ή
την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αρµόδιο για
τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων των περ.
α), β), γ) και ε) είναι το Τµήµα προέλευσης, ενώ για την
πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. δ) το Τµήµα υποδο-
χής. 

2. Η µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο Τµήµα του ίδι-
ου Α.Ε.Ι. πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συγκλήτου
του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από αίτηµα του ενδια-
φερόµενου µέλους Δ.Ε.Π. και γνώµη της Κοσµητείας
της Σχολής και της Συνέλευσης του Τµήµατος προέλευ-
σης. Οι γνώµες της Συνέλευσης του Τµήµατος και της
Κοσµητείας επί αιτηµάτων µετακίνησης των µελών
Δ.Ε.Π. πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Για τη
λήψη τους λαµβάνονται υπόψη ιδιαιτέρως οι εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές ανάγκες του Τµήµατος προέλευσης
για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του, η στελέ-
χωσή του και ιδίως ο αριθµός των µελών Δ.Ε.Π. που υπη-
ρετούν µε ίδιο γνωστικό αντικείµενο, καθώς και η συνέ-
χιση της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναµίας
του Τµήµατος. Πριν από την έκδοση της απόφασης της
Συγκλήτου ζητείται η γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµα-
τος υποδοχής και της Κοσµητείας της Σχολής στην ο-
ποία εντάσσεται το Τµήµα υποδοχής. Οι αιτήσεις µετακί-
νησης προς άλλο Τµήµα του ίδιου Α.Ε.Ι. εξετάζονται ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερών,
άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς. 

3. Η µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. προς Τµήµα άλλου
Α.Ε.Ι. προϋποθέτει την έκδοση απόφασης της Συγκλή-
του του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετεί το µέλος Δ.Ε.Π., σύµφωνα
µε τη διαδικασία της παρ. 2, στην οποία αναφέρεται η
συναίνεση του Α.Ε.Ι. για τη µεταφορά της πίστωσης της
θέσης του µέλους Δ.Ε.Π. που µετακινείται. Αν η απόφα-
ση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. είναι θετική, το ενδιαφερό-
µενο µέλος Δ.Ε.Π. υποβάλλει αίτηµα προς τη Συνέλευση
του Τµήµατος υποδοχής του Α.Ε.Ι. που επιθυµεί να µετα-
κινηθεί, συνυποβάλλοντας την απόφαση της Συγκλήτου
του Α.Ε.Ι. προέλευσης. Η Συνέλευση του Τµήµατος υπο-
δοχής δύναται να αιτείται την προσκόµιση επιπλέον
στοιχείων για την αξιολόγηση της αίτησης του µέλους
Δ.Ε.Π., ιδίως στοιχεία σχετικά µε το διδακτικό και εν γέ-
νει επιστηµονικό του έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, ερ-

γαστηριακό ή κλινικό. Αν η απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος υποδοχής επί του αιτήµατος είναι θετική,
αυτή διαβιβάζεται προς την Κοσµητεία της Σχολής για
να παράσχει γνώµη και εν συνεχεία προς τη Σύγκλητο
του Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτηµα µετα-
κίνησης του µέλους Δ.Ε.Π.. Αν η απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τµήµατος υποδοχής είναι αρνητική, το αίτηµα α-
πορρίπτεται. Οι αιτήσεις µετακίνησης προς Τµήµα άλλου
Α.Ε.Ι. εξετάζονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενε-
νήντα (90) ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος και
των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τµήµα υποδοχής,
άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς. 

4. Η µετακίνηση ολοκληρώνεται µε την έκδοση της
πράξης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τµή-
µα υποδοχής. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που µετακινούνται προς
άλλο Τµήµα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στην ί-
δια βαθµίδα που κατείχαν κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης µετακίνησης και έχουν το ίδιο υπηρεσιακό καθε-
στώς. 

5. Οι προϋποθέσεις της παρ. 1 δεν ισχύουν επί αιτηµά-
των µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθµίδας
λόγω κατάργησης του Τµήµατος όπου υπηρετούσαν, κα-
θώς και µελών Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθµίδας που υπηρε-
τούν στα Γενικά Τµήµατα των Α.Ε.Ι.. Οι προϋποθέσεις
των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 δεν ισχύουν επί αιτηµά-
των µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. µε πιστοποιηµένη αναπη-
ρία που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του ο-
γδόντα τοις εκατό (80%).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 154
Πλήρης και µερική απασχόληση µελών 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπη-
ρεσίες τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.),
στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του άρ-
θρου 155. 

2. Με απόφαση της Κοσµητείας, κατόπιν εισήγησης
της Συνέλευσης του Τµήµατος και γνώµης της Γενικής
Συνέλευσης του Τοµέα, µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος δύ-
ναται να ενταχθεί στην κατηγορία µερικής απασχόλησης
µετά από αίτηµά του. Για την ένταξη σε καθεστώς µερι-
κής απασχόλησης απαιτείται η έκδοση απόφασης του
Κοσµήτορα της Σχολής, που κοινοποιείται στον Πρύτανη
του Α.Ε.Ι. και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των. 

3. Δικαίωµα υποβολής αιτήµατος για υπαγωγή σε κα-
θεστώς µερικής απασχόλησης έχουν όλα τα µέλη Δ.Ε.Π.
ανεξαρτήτως βαθµίδας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
συµπληρώσει τρία (3) έτη πραγµατικής άσκησης καθηκό-
ντων από την ηµεροµηνία πρώτης εκλογής τους. Το αί-
τηµα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους εντός του οποίου το µέλος Δ.Ε.Π. ε-
πιθυµεί να υπαχθεί σε καθεστώς µερικής απασχόλησης
και αναλύονται σε αυτό οι λόγοι για τους οποίους το µέ-
λος Δ.Ε.Π. αιτείται την υπαγωγή του στο εν λόγω καθε-
στώς. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η ένταξη µέλους
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Δ.Ε.Π. σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, σε χρόνο
συντοµότερο των τριών (3) ετών από την ανάληψη υπη-
ρεσίας, εφόσον κατέχει θέση: α) διευθυντή ή µέλους Δι-
οικητικού Συµβουλίου οργανισµού φορέα ή φορέα που ε-
ντάσσεται ή εποπτεύεται από τον δηµόσιο τοµέα όπως
αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και δεν προβλέπεται από
άλλη διάταξη η ένταξή του σε καθεστώς αναστολής κα-
θηκόντων, β) Καθηγητή ιδρύµατος της αλλοδαπής και γ)
ερευνητή ερευνητικού οργανισµού της αλλοδαπής. 

4. Η Συνέλευση του Τµήµατος, κατά την εξέταση του
αιτήµατος, λαµβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος, ιδίως αυτές
που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο του µέλους
Δ.Ε.Π., καθώς και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η υπα-
γωγή σε καθεστώς µερικής απασχόλησης. Εφόσον δεν
παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία των προγραµµάτων
σπουδών του Τµήµατος, εγκρίνει το αίτηµα περί υπαγω-
γής σε καθεστώς µερικής απασχόλησης. Ο αριθµός των
µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος που βρίσκεται σε καθεστώς
µερικής απασχόλησης δεν δύναται σε καµία περίπτωση
να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού α-
ριθµού των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, αφαιρουµένου
του αριθµού των µελών Δ.Ε.Π. που βρίσκονται σε άδεια
άνευ αποδοχών ή τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκό-
ντων. 

5. Κατά το χρονικό διάστηµα ένταξής τους σε καθε-
στώς µερικής απασχόλησης, τα µέλη Δ.Ε.Π. λαµβάνουν
το τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) των τακτικών αποδο-
χών, πλην της οικογενειακής παροχής, της αντίστοιχης
βαθµίδας πλήρους απασχόλησης µε τα ίδια έτη υπηρε-
σίας.

Άρθρο 155
Υποχρεώσεις µελών Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού

1. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:
α) Να διαµένουν και να εγκαθίστανται εντός της Περι-

φέρειας όπου εδρεύει το Τµήµα του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκλέγονται.
β) Να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό, επιστηµονικό,

εργαστηριακό και διοικητικό έργο προς το Τµήµα, στο ο-
ποίο έχουν εκλεγεί, αλλά και εν γένει προς το Α.Ε.Ι..
γ) Να επιβλέπουν, υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους

φοιτητές κατά την εκπόνηση εργασιών, διπλωµατικών
εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και να επο-
πτεύουν τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών. 
δ) Να συµµετέχουν σε επιστηµονικά συνέδρια και ε-

ρευνητικά σεµινάρια. 
ε) Να υποβάλλουν και να ενηµερώνουν το εκπαιδευτι-

κό υλικό των µαθηµάτων, που τους έχει ανατεθεί από τη
Συνέλευση του Τµήµατος, στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου
68.
στ) Να συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα των ακα-

δηµαϊκών µονάδων, Σχολής, Τµήµατος και Τοµέα, όπως
προβλέπεται στον παρόντα, καθώς και σε επιτροπές του
Α.Ε.Ι., µετά από απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Α.Ε.Ι..

ζ) Να εντάσσονται στο Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτό-
ρων του άρθρου 145 σύµφωνα µε το γνωστικό τους αντι-
κείµενο και να συµµετέχουν στη διαδικασία εκλογής του
τακτικού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε
το Κεφάλαιο ΙΣΤ΄, καθώς και στα Μητρώα Εξωτερικών
Εκλεκτόρων άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή
στα αντίστοιχα µητρώα εκλεκτόρων των ερευνητικών ή
τεχνολογικών φορέων και τη διαδικασία εκλογής ερευ-
νητών.
η) Να παρέχουν έργο προς τα πανεπιστηµιακά εργα-

στήρια ή τις πανεπιστηµιακές κλινικές που τοποθετού-
νται, ανάλογα µε το γνωστικό τους αντικείµενο. 
θ) Να τηρούν την κείµενη νοµοθεσία, τον Εσωτερικό

Κανονισµό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των ορ-
γάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδη-
µαϊκής µονάδας, στην οποία έχουν εκλεγεί. 
ι) Να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον

Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι..
2. Ειδικότερα, τα µέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης

υποχρεούνται:
α) Να παρέχουν διδακτικό έργο των περ. α) έως γ) της

παρ. 1 του άρθρου 64, τουλάχιστον έξι (6) ωρών εβδοµα-
διαίως κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους σε προγράµµατα σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου και προγράµµατα σπουδών δευτερεύουσας κα-
τεύθυνσης και σύντοµης διάρκειας του Τµήµατος του
Α.Ε.Ι., στο οποίο έχουν εκλεγεί, ύστερα από απόφαση
της Συνέλευσης του Τµήµατος περί ανάθεσης διδακτι-
κού έργου. Είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου
στο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου
άλλων Τµηµάτων µετά από απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Κοσµητεί-
ας, η οποία συνυπολογίζεται στο ελάχιστο όριο των έξι
(6) ωρών παροχής διδακτικού έργου. Δεν λαµβάνεται υ-
πόψη για την πλήρωση της ελάχιστης υποχρέωσης πα-
ροχής διδακτικού έργου έξι (6) ωρών, τυχόν διδακτικό
έργο που προσφέρεται σε προγράµµατα σπουδών δεύ-
τερου κύκλου µε πρόσθετη αµοιβή, καθώς και ξενόγλωσ-
σα προγράµµατα σπουδών, χειµερινά και θερινά σχο-
λεία.
β) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώ-

ρους τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες εβδοµαδιαίως, πέ-
ραν των έξι (6) ωρών διδακτικού έργου και να παρέχουν
κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικό, επιστηµονικό, εργα-
στηριακό και διοικητικό έργο. 

3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που τίθενται σε καθεστώς µερικής α-
πασχόλησης, έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 1, πλην
της περ. α) της παρ. 1, ενώ οι ώρες εβδοµαδιαίας απα-
σχόλησης της παρ. 2 µειώνονται κατά πενήντα τοις εκα-
τό (50%). 

4. Οι ώρες απασχόλησης των µελών Δ.Ε.Π. πλήρους
απασχόλησης κατανέµονται κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3)
ηµέρες εβδοµαδιαίως, ενώ οι ώρες απασχόλησης των
µελών Δ.Ε.Π. µερικής απασχόλησης κατανέµονται κατ’
ελάχιστον σε δύο (2) ηµέρες εβδοµαδιαίως. 

5. Αρµόδιος για την παρακολούθηση της τήρησης των
υποχρεώσεων των µελών Δ.Ε.Π., όπως αυτές ορίζονται
στις παρ. 1 και 2, είναι ο Κοσµήτορας της Σχολής. Η πα-
ράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 συνιστά πει-
θαρχικό παράπτωµα και ανάλογα µε τη βαρύτητά του ε-
φαρµόζονται οι πειθαρχικές ποινές του άρθρου 178.
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Άρθρο 156
Δικαιώµατα µελών Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού

Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
πλήρους απασχόλησης δύνανται: 
α) Να συµµετέχουν σε έργα/προγράµµατα που διαχει-

ρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
των Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οι Τε-
χνολογικοί Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄
258), καθώς και λοιποί ερευνητικοί οργανισµοί και να α-
µείβονται για τη συµµετοχή τους σε αυτά σε βάρος του
προϋπολογισµού των έργων/προγραµµάτων.
β) Να αµείβονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτη-

σίας.
γ) Να αµείβονται για την εκτέλεση κλινικού έργου, τη

συµµετοχή τους στην ολοήµερη λειτουργία των νοσοκο-
µείων σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37),
καθώς και τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα εφηµε-
ριών των νοσοκοµείων, όπου είναι εγκατεστηµένες οι
πανεπιστηµιακές κλινικές ή τα πανεπιστηµιακά εργαστή-
ρια όπου υπηρετούν. 
δ) Να παρέχουν διδακτικό έργο επ’ αµοιβή σε οποιοδή-

ποτε άλλο Α.Ε.Ι., συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.), σε δηµόσιες σχολές,
σε δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) και δηµόσια Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.), που εντάσσονται στο Μητρώο της Γενικής
Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων. 
ε) Να παρέχουν επιστηµονικό έργο στο Ινστιτούτο Εκ-

παιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
στ) Να συµµετέχουν επ’ αµοιβή στις διαδικασίες επι-

λογής προσωπικού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτρο-
πής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκ-
παίδευση.
ζ) Να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα ατοµικώς

ή µέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής µε την επιστη-
µονική περιοχή του µέλους Δ.Ε.Π., µετά από ενηµέρωση
του Προέδρου του Τµήµατος, στο οποίο υπηρετούν, υπό
την προϋπόθεση ότι η άσκηση επιχειρηµατικής δραστη-
ριότητας δεν προσδίδει στο µέλος Δ.Ε.Π. την εµπορική ι-
διότητα. 
η) Να ασκούν µε ή χωρίς αµοιβή, καθώς και µε αποζη-

µίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότη-
τα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εµπορική ιδιότητα,
υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η δραστηριότητα δεν
είναι ανταγωνιστικά µε αυτή του Α.Ε.Ι. και συνάδει µε
την ιδιότητα του δηµόσιου λειτουργού.
θ) Να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συµβού-

λου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περι-
ουσίας του Α.Ε.Ι. και να συµµετέχουν στο Διοικητικό
Συµβούλιο αυτής.
ι) Να µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες

τεχνοβλαστούς σύµφωνα µε τον ν. 4864/2021 (Α΄ 237).
ια) Να συµµετέχουν, µε ή χωρίς αµοιβή, ως µέλη σε

συλλογικά όργανα ή επιτροπές της Εθνικής Αρχής Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), του Διεπιστηµονικού
Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πλη-

ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και κάθε άλλου φορέα που ε-
ποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των ή άλλο Υπουργείο, όταν προβλέπεται από την κείµε-
νη νοµοθεσία η συµµετοχή µέλους Δ.Ε.Π., εφόσον η νο-
µοθεσία αυτή δεν προβλέπει την ένταξή τους σε καθε-
στώς αναστολής καθηκόντων ή µερικής απασχόλησης.
ιβ) Να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο (2) κατ’

ανώτατο όριο επιτροπές και επιστηµονικά ή διοικητικά
συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποί-
ες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συµµετοχή Καθηγητών,
καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως µέλη
της Ακαδηµίας Αθηνών, ως µέλη ή επιστηµονικοί συνερ-
γάτες του Επιστηµονικού Συµβουλίου, της Επιστηµονι-
κής Υπηρεσίας και των Επιτροπών της Βουλής, ως µέλη
των ανεξάρτητων αρχών, µε εξαίρεση τη θέση του προέ-
δρου τους ή να κατέχουν τις θέση συνεργάτη στα ιδιαί-
τερα γραφεία των Υπουργών, των Υφυπουργών και των
Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων των Υπουργείων, τη θέση
του Επιστηµονικού Διευθυντή ή θέση επιστηµονικού συ-
νεργάτη του Κέντρου Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτι-
κής, καθώς και να ορίζονται ως µέλη του Επιστηµονικού
Συµβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.
ιγ) Να µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες

στις οποίες συµµετέχει το Α.Ε.Ι., µετά από σύµφωνη
γνώµη της Κοσµητείας. 
Τα µέλη Δ.Ε.Π. που εντάσσονται σε καθεστώς µερικής

απασχόλησης δύνανται να ασκούν τις δραστηριότητες
του παρόντος, εξαιρουµένης της περ. θ). Τα µέλη Δ.Ε.Π.
δύνανται επίσης, εφόσον εντάσσονται σε καθεστώς
µερικής απασχόλησης, να αναλαµβάνουν τη θέση Γενι-
κού Διευθυντή ή Διευθυντή ερευνητικού κέντρου - ινστι-
τούτου ή τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014.  

Άρθρο 157
Άδειες µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Με πράξη του Κοσµήτορα της Σχολής, που εκδίδε-
ται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος
και αίτηµα του µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) και αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ», εγκρίνεται η χορήγηση των ακόλουθων αδειών:
α) επιστηµονικής άδειας µε πλήρεις αποδοχές, µε α-

νώτατο όριο έως ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος για κάθε έξι
(6) έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έως ένα (1) ακαδηµαϊκό ε-
ξάµηνο για κάθε τρία (3) έτη συνεχούς υπηρεσίας, 
β) άδειας για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης δι-

πλώµατος ευρεσιτεχνίας, µε αποδοχές, µε ανώτατο όριο
έως τρεις (3) µήνες ανά τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη, 
γ) άδειας άνευ αποδοχών, που δεν δύναται να υπερ-

βαίνει συνολικά τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη καθ’ όλη τη
διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του. 
Οι πράξεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών των µε-

λών Δ.Ε.Π. κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

2. Δικαίωµα υποβολής αιτήµατος για τη χορήγηση των
αδειών της παρ. 1 έχουν τα µέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως
βαθµίδας, τα οποία έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη
πραγµατικής υπηρεσίας από την ηµεροµηνία του αρχι-
κού διορισµού τους. Το χρονικό διάστηµα που τελεί ένα
µέλος Δ.Ε.Π. σε άδεια άνευ αποδοχών δεν προσµετρά-
ται για την εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα, καθώς και για
τη µονιµοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία. 
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3. Με πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, που εκδίδε-
ται κατόπιν αιτήµατος του µέλους Δ.Ε.Π., εγκρίνεται η
χορήγηση αδειών των άρθρων 52 έως 55 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

4. Κατά τη χορήγηση των αδειών των παρ. 1 λαµβάνο-
νται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραµµά-
των σπουδών του Τµήµατος, ιδίως αυτές που σχετίζο-
νται µε το γνωστικό αντικείµενο του µέλους Δ.Ε.Π. που
αιτείται την άδεια, η µη παρακώλυση της εύρυθµης λει-
τουργίας των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος,
καθώς και η δυνατότητα αναπλήρωσης του διδακτικού
έργου από άλλο διδάσκοντα στις άδειες της παρ. 3. 

5. Το αίτηµα του µέλους Δ.Ε.Π. για τη χορήγηση άδει-
ας των περ. α) και β) της παρ. 1 συνοδεύεται από το προ-
τεινόµενο πρόγραµµα επιστηµονικής δραστηριότητας.
Κατά τη λήξη της άδειας το µέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται
να υποβάλει στον Κοσµήτορα της Σχολής έκθεση σχετι-
κά µε το επιστηµονικό έργο που διεξήγαγε κατά τον
χρόνο της χορηγηθείσας άδειας. Το δικαίωµα για λήψη
της επιστηµονικής άδειας δεν παραγράφεται, αν η άδεια
δεν χορηγηθεί µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστη-
µα για λόγους που δεν αφορούν το αιτούν µέλος Δ.Ε.Π,
αλλά αθροίζεται µε εκείνο της επόµενης εξαετίας ή τριε-
τίας. Ειδικά τα µέλη Δ.Ε.Π. που λαµβάνουν επιστηµονική
άδεια µε σκοπό τη συνεργασία χωρίς αµοιβή µε ιδρύµα-
τα ή ερευνητικούς οργανισµούς της αλλοδαπής, κατά τη
διάρκεια της άδειάς τους λαµβάνουν τις πλήρεις αποδο-
χές τους προσαυξηµένες κατά ογδόντα τοις εκατό
(80%).

6. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών των περ. α) και
β) της παρ. 1 σε µέλη Δ.Ε.Π. που απέχουν λιγότερα από
δύο (2) έτη από την αφυπηρέτησή τους. 

7. Κατά το διάστηµα που τα µέλη Δ.Ε.Π. τελούν σε ά-
δεια άνευ αποδοχών σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 1
υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ίδια το σύνολο των α-
σφαλιστικών εισφορών τους, εκτός αν κατά τη διάρκεια
της χορηγούµενης άδειας απασχολούνται σε άλλο φο-
ρέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και καταβάλλονται από
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές για τους ίδιους.

8. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. καθορίζο-
νται η διαδικασία, οι λεπτοµέρειες και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται ανά περίπτωση για τη χορήγηση των α-
δειών του παρόντος. 

Άρθρο 158
Παράλληλη απασχόληση µελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα

1. Καθηγητές Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, που πε-
ριλαµβάνονται στο Μητρώο Ιδρυµάτων της αλλοδαπής
του άρθρου 304 και είναι καταξιωµένοι στο αντικείµενό
τους, δύνανται να είναι υποψήφιοι σε προκηρύξεις που
επισπεύδονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής για την πλήρωση θέσεων µελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οποιασδή-
ποτε βαθµίδας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκλο-
γής. Οι Καθηγητές δύναται να εκλεγούν και να εκδοθεί
πράξη διορισµού τους, χωρίς να απαιτείται να παραιτη-
θούν από τη θέση που κατέχουν στο Πανεπιστήµιο της
αλλοδαπής. 

2. Οι Καθηγητές της παρ. 1 κατά τον χρόνο απασχόλη-

σής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υπο-
χρεώσεις των µελών Δ.Ε.Π., πλην της συµµετοχής στα
όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., και υποχρεούνται να απα-
σχολούνται σε αυτό µε καθεστώς πλήρους απασχόλη-
σης για διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) ακαδηµαϊκού ε-
ξαµήνου ανά ακαδηµαϊκό έτος, σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισµό.

3. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής έχουν τη δυ-
νατότητα να απασχολούνται ή να διοριστούν σε θέση
καθηγητή Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, που περιλαµ-
βάνονται στο Μητρώο Ιδρυµάτων της αλλοδαπής του
άρθρου 304, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παραιτη-
θούν από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ενηµερώνουν τον Πρόεδρο του Τµήµα-
τος του Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής στο οποίο υπηρετούν. Για
την παράλληλη απασχόληση σε Πανεπιστήµιο της αλλο-
δαπής απαιτείται πράξη του Κοσµήτορα, κατόπιν εισήγη-
σης της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

4. Ο χρόνος απασχόλησης στο ίδρυµα της αλλοδαπής
µε φυσική παρουσία δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα
(1) ακαδηµαϊκό εξάµηνο ανά ακαδηµαϊκό έτος. Κατά το
χρονικό διάστηµα αυτό το µέλος Δ.Ε.Π. δεν λαµβάνει α-
ποδοχές από το Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Για την εν λόγω ά-
δεια δεν υφίσταται ανώτατο όριο ετών παράλληλης απα-
σχόλησης και ο εν λόγω χρόνος δεν προσµετράται στο
ανώτατο χρονικό όριο χορήγησης της άδειας άνευ απο-
δοχών της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 157. Κατά τον
χρόνο απασχόλησης σε Πανεπιστήµια της αλλοδαπής τα
µέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να ασκούν µέρος των διοικη-
τικών τους καθηκόντων, τα οποία δύνανται να ασκούνται
και εξ αποστάσεως. Εάν το µέλος Δ.Ε.Π. αναιτιολόγητα
δεν ασκεί τα διοικητικά καθήκοντα που του ανατίθενται,
η άδεια παράλληλης απασχόλησης στην αλλοδαπή ανα-
καλείται µε πράξη του Κοσµήτορα.

5. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής δύνανται να
λαµβάνουν  άδεια, ανεξάρτητα από τις κείµενες περί α-
δειών διατάξεις, προκειµένου να απασχολούνται σε Έ-
δρες Ελληνικών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, για
χρονικό διάστηµα έως τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη. Η σχετι-
κή άδεια εκδίδεται µε πράξη του Πρύτανη, µετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος, εφόσον δεν πα-
ρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος ή της
Μονοτµηµατικής Σχολής. 

6. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Οι παρ. 3 έως
5 εφαρµόζονται αναλόγως στις αντίστοιχες κατηγορίες
ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων - ιν-
στιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ανωτέρω αναφεροµέ-
νων αρµοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του οικείου φορέα. 

Άρθρο 159
Ασυµβίβαστα 

1. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) δεν επιτρέπεται:  
α) Να παρέχουν υπηρεσίες, να απασχολούνται, να

συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση ή να αναλαµβά-
νουν διοικητικά, διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα σε
φορείς µε καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτι-
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κών ή ερευνητικών υπηρεσιών, εφόσον οι φορείς δεν
υπάγονται στον δηµόσιο τοµέα όπως αυτός οριοθετείται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143). Κατ’ εξαίρεση τα µέλη Δ.Ε.Π. επιτρέπεται να
απασχολούνται, σε µη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα,
τα οποία αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Επίσης, επιτρέπεται να απασχολούνται σε φορείς, που
δεν υπάγονται στον δηµόσιο τοµέα όπως αυτός οριοθε-
τείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014, αν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: αα) στον φορέα που πρόκειται να απα-
σχοληθεί το µέλος Δ.Ε.Π. συµµετέχει το Α.Ε.Ι. και αβ) το
µέλος Δ.Ε.Π. λαµβάνει σχετική άδεια από τη Συνέλευση
του Τµήµατος, στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω α-
πασχόληση είναι συµβατή µε τα καθήκοντα της θέσης
του. 
β) Να ιδρύουν ή να συµµετέχουν, µε οποιαδήποτε σχέ-

ση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες,
στις οποίες ανατίθεται η εκπόνηση µελετών ή προγραµ-
µάτων, η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, η προµήθεια
ειδών ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.. 
γ) Να κατέχουν άλλη µόνιµη οργανική θέση σε φορείς

του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, µε την ε-
πιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 156 του παρό-
ντος. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παράλληλη κατοχή
θέσης δικαστικού λειτουργού, θρησκευτικού λειτουργού
που είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο του άρθρου 14
του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), σε συνδυασµό µε το άρθρο 47
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142). 

2. Τα ασυµβίβαστα της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλόγως
στα µέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 160
Αναστολή καθηκόντων 

1. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν
αναλάβουν καθήκοντα: 
α) µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού,
β) Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, 
γ) Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη ή Δηµάρχου,
δ) Γενικού Γραµµατέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019

(A΄ 133) και Ειδικού Γραµµατέα του άρθρου 42 του
ν. 4622/2019, 
ε) Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα ή Γραµµατέα Αποκε-

ντρωµένης Διοίκησης ή Συντονιστή Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, 
στ) επικεφαλής σε διεθνείς οργανισµούς,
ζ) προέδρου ή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών,
η) Επισκόπου ή Αρχιεπισκόπου της Ανατολικής Ορθό-

δοξης Εκκλησίας του Χριστού, του οποίου η έδρα βρί-
σκεται εκτός Ελλάδας,
θ) προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, αναπληρωτή δι-

οικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντα ή εντεταλµένου συµ-
βούλου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία υπά-
γονται στον δηµόσιο τοµέα της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και των οποίων η ε-
πιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, µε εξαίρεση τους φο-
ρείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαί-

ου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). 
2. Το ανώτατο χρονικό διάστηµα αναστολής καθηκό-

ντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη συνολι-
κά. Τα µέλη Δ.Ε.Π., κατά το χρονικό διάστηµα που τε-
λούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να
παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο
προς το Τµήµα του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό
δεν απαγορεύεται από άλλη ειδική διάταξη. 

3. Το ανώτατο χρονικό διάστηµα αναστολής καθηκό-
ντων δεν ισχύει για τα µέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται βου-
λευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς κα-
θορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Συντάγµατος,
καθώς και για τα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυ-
πουργούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί βου-
λευτές.

4. Για τα µέλη Δ.Ε.Π. που παρέχουν αµισθί διδακτικό
έργο κατ’ ελάχιστον έξι (6) ωρών εβδοµαδιαίως προς το
Τµήµα όπου υπηρετούν, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς α-
ναστολής καθηκόντων, το εν λόγω χρονικό διάστηµα
δεν προσµετράται για τη συµπλήρωση του ανώτατου ο-
ρίου των δέκα (10) ετών. Η διάρκεια του χρόνου αναστο-
λής των µελών Δ.Ε.Π. που τελούν σε αναστολή καθηκό-
ντων συνυπολογίζεται ως χρόνος παραµονής στη βαθµί-
δα για την εξέλιξή τους, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι ε-
κτελούν αµισθί τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκο-
ντα προς το Τµήµα όπου υπηρετούν. 

5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής καθηκό-
ντων, τα µέλη Δ.Ε.Π. δεν λαµβάνουν αποδοχές από το
Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται τα ίδια να καταβάλλουν τις α-
σφαλιστικές εισφορές τους, αν δεν καταβάλλονται ήδη
ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ανάληψης καθηκό-
ντων σε άλλη θέση. 

6. Για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων
απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

7. Κατ’ εξαίρεση µέλη Δ.Ε.Π. που διορίζονται σε θέ-
σεις της περ. θ) της παρ. 1 εξαιρούνται της υποχρεωτι-
κής ένταξης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν
δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωµα λήψης ο-
ποιασδήποτε αµοιβής, αποζηµίωσης ή παροχής για τα
καθήκοντα που αναλαµβάνουν στα νοµικά πρόσωπα ή
τους φορείς αυτούς. 

8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν τίθενται σε καθε-
στώς αναστολής καθηκόντων, αλλά σε καθεστώς µερι-
κής απασχόλησης σύµφωνα µε το άρθρο 154, µέλη
Δ.Ε.Π. που αναλαµβάνουν καθήκοντα: 
α) προέδρου ή αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τεχνο-

λογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτρο-
φιών (Ι.Κ.Υ.), του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώ-
ρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρο-
γνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) του άρθρου 47 του ν. 4484/2017
(Α΄ 110),
β) προέδρου ή αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντή ή Δι-

ευθυντή ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄
258), που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευ-
νας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, ή άλλων ερευνητικών οργανισµών, που επο-
πτεύονται από άλλα Υπουργεία, 
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γ) προέδρου ή αντιπροέδρου της ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας
και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), που εποπτεύεται από
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
δ) προέδρου ή αντιπροέδρου, διοικητή ή αναπληρωτή

διοικητή ή υποδιοικητή φορέων που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Υγείας, καθώς και προέδρου ή αντιπροέ-
δρου φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
ε) προέδρου ή αντιπροέδρου σε µη κερδοσκοπικά και

κοινωφελή ιδρύµατα. 
9. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως στα µέλη Εργα-

στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 161
Πιστώσεις αποδοχών 

Οι πιστώσεις που αφορούν στις αποδοχές των µελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, οι οποίες δεν καταβάλ-
λονται λόγω ένταξης σε καθεστώς µερικής απασχόλη-
σης ή αναστολής καθηκόντων ή χορήγησης άδειας άνευ
αποδοχών ή άδειας παράλληλης απασχόλησης σε ιδρύ-
µατα της αλλοδαπής, δύνανται να χρησιµοποιούνται για
την κάλυψη της µισθοδοσίας επισκεπτών καθηγητών και
επισκεπτών ερευνητών του άρθρου 171, ερευνητών επί
συµβάσει του άρθρου 172 και εντεταλµένων διδασκό-
ντων του άρθρου 173. Η εν λόγω ρύθµιση καταλαµβάνει
και τις αποδοχές µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) που δεν καταβλήθηκαν λόγω χορήγησης
άδειας άνευ αποδοχών. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθο-
ρίζεται η διαδικασία µεταφοράς των πιστώσεων που δεν
έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έ-
τους προς τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
του Α.Ε.Ι. από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
προς τα Α.Ε.Ι. και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια προ-
κειµένου να αξιοποιηθούν για την κάλυψη µισθοδοσίας
έκτακτου διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού του
Α.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 162
Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού

1. Ως ειδικό διδακτικό προσωπικό νοούνται τα µέλη Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα µέλη Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και τα µέ-
λη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.). 

2. Ο διορισµός σε θέσεις των κατηγοριών του παρό-
ντος Κεφαλαίου γίνεται µε προκήρυξη των θέσεων και ε-
πιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τµήµατος
ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα µε την ακαδηµαϊ-
κή µονάδα στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση. 

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των

θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και πε-
ριοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθµί-
ζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). 

4. Ο διορισµός σε θέσεις ειδικού διδακτικού προσωπι-
κού του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται µε πράξη του Πρύ-
τανη. 

5. Για την εκλογή ή εξέλιξη µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. ως αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο σε
σχετικό επιστηµονικό πεδίο νοείται το επαγγελµατικό
έργο οποιασδήποτε µορφής, όπως η άσκηση ελευθέριου
επαγγέλµατος ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή η ε-
ξαρτηµένη επαγγελµατική απασχόληση σε δηµόσιο ή ι-
διωτικό φορέα ή η απασχόληση δυνάµει συµβάσεων ερ-
γασίας ορισµένου χρόνου ή έργου ή ανταποδοτικής υπο-
τροφίας σε Α.Ε.Ι. ή στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή σε
ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

6. Με πράξη του Προέδρου του Τµήµατος στα µέλη
Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. χορηγούνται οι άδειες των
άρθρων 52 έως 55 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και ειδικές άδειες
που προβλέπονται από ειδικότερη νοµοθεσία.

Άρθρο 163
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

1. Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό δι-
δακτικό έργο, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.). Σε αυτά δύναται να ανατίθεται αυτοδύναµο δι-
δακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών εργασιών, µετά από απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τµήµατος ή του ανά περίπτωση αρµόδιου
οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία υπηρετεί
το µέλος Ε.Ε.Π.. Το προσωπικό της παρούσας διδάσκει
ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική
αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρµοσµένες
τέχνες. 

2. Τα µέλη Ε.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώ-

ρους τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ώρες εβδοµαδιαίως, οι
οποίες κατανέµονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργά-
σιµες ηµέρες και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό
έργο µε αριθµό διδακτικών ωρών ανάλογο µε αυτό των
µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
καθώς και κάθε µορφής επιστηµονικό και ερευνητικό έρ-
γο. 
β) Να υποβάλλουν και να ενηµερώνουν το εκπαιδευτι-

κό υλικό των µαθηµάτων που τους έχουν ανατεθεί από
τη Συνέλευση του Τµήµατος ή το ανά περίπτωση αρµό-
διο όργανο, στην ηλεκτρονική πλατφόρµα ασύγχρονης
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68. 
γ) Να συµµετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτρο-

πές του Α.Ε.Ι. καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητι-
κά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κα-
νονισµό του Α.Ε.Ι.. 
δ) Να τηρούν την κείµενη νοµοθεσία και τον Εσωτερι-

κό Κανονισµό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των
οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδηµαϊκής
µονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα µέλη Ε.Ε.Π. δύνανται:
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α) Να αναλαµβάνουν την επιστηµονική ευθύνη έρ-
γων/προγραµµάτων και να συµµετέχουν µε αµοιβή σε ε-
ρευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράµµατα
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκ-
πληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως
αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., µε υποχρέωση ενηµέρωσης
του Προέδρου του Τµήµατος. 
β) Να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα ατοµικώς

ή µέσω εταιρείας,  η οποία είναι συναφής µε την επιστη-
µονική περιοχή του µέλους Ε.Ε.Π. µετά από ενηµέρωση
του Προέδρου του Τµήµατος, στο οποίο υπηρετούν. Η ά-
σκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας του πρώτου ε-
δαφίου δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να προσδίδει στο
µέλος Ε.Ε.Π. την εµπορική ιδιότητα.
γ) Να αµείβονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτη-

σίας.
4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν

στο Α.Ε.Ι. και κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου
στα Τµήµατα, στις Σχολές ή στο Α.Ε.Ι., ύστερα από εισή-
γηση του Πρύτανη, του Κοσµήτορα ή του Προέδρου του
Τµήµατος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
οι θέσεις των µελών Ε.Ε.Π. δύνανται να κατανέµονται
στους Τοµείς σύµφωνα µε το γνωστικό τους αντικείµε-
νο.

5. Οι θέσεις µελών Ε.Ε.Π. προκηρύσσονται σε γνωστι-
κά αντικείµενα του µητρώου γνωστικών αντικειµένων
του Τµήµατος του άρθρου 144. Τα ελάχιστα προσόντα
που απαιτούνται για τον διορισµό σε θέσεις µελών
Ε.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και διδακτορικού δι-
πλώµατος συναφούς µε το γνωστικό αντικείµενο της
προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να ορί-
ζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την
πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος. 

Άρθρο 164
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

1. Τα µέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) επιτελούν εργαστηριακό - εφαρ-
µοσµένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται ιδίως στη
διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, κα-
θώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα
πεδία εφαρµογής των οικείων επιστηµών, καθώς και κά-
θε µορφής επιστηµονικό και ερευνητικό έργο. Στα µέλη
Ε.ΔΙ.Π., που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος δύ-
ναται να ανατίθεται αυτοδύναµο διδακτικό έργο, καθώς
και η επίβλεψη προπτυχιακών και µεταπτυχιακών εργα-
σιών, µετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος
ή του ανά περίπτωση αρµόδιου οργάνου της ακαδηµαϊ-
κής µονάδας στην οποία υπηρετεί το µέλος Ε.ΔΙ.Π..

2. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώ-

ρους τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ώρες εβδοµαδιαίως, οι
οποίες κατανέµονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργά-
σιµες ηµέρες και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό
έργο µε αριθµό διδακτικών ωρών ανάλογο µε αυτό των
µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
καθώς και κάθε µορφής επιστηµονικό και ερευνητικό έρ-
γο. 
β) Να διεξάγουν το διδακτικό και εργαστηριακό έργο

που τους ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. 
γ) Να υποβάλλουν και να ενηµερώνουν το εκπαιδευτι-

κό υλικό των µαθηµάτων, που τους έχουν ανατεθεί από
τη Συνέλευση του Τµήµατος στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρ-
θρου 68. 
δ) Να συµµετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων

των προγραµµάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύ-
κλου. 
ε) Να συµµετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτρο-

πές του Α.Ε.Ι., καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητι-
κά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κα-
νονισµό του Α.Ε.Ι.. 
στ) Να τηρούν την κείµενη νοµοθεσία και τον Εσωτερι-

κό Κανονισµό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των
οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδηµαϊκής
µονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται: 
α) Να αναλαµβάνουν την επιστηµονική ευθύνη έρ-

γων/προγραµµάτων και να συµµετέχουν µε αµοιβή σε ε-
ρευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράµµατα
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκ-
πληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως
αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., µε υποχρέωση ενηµέρωσης
του Προέδρου του Τµήµατος.
β) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστη-

µιακές κλινικές, εργαστήρια, ή µονάδες εγκατεστηµένες
σε νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
ή των Α.Ε.Ι., και να αµείβονται από την εκτέλεση του κλι-
νικού αυτού έργου, εφόσον αυτό δεν παρεµποδίζει τα
διδακτικά τους καθήκοντα.
γ) Να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα ατοµικώς

ή µέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής µε την επιστη-
µονική περιοχή του µέλους Ε.ΔΙ.Π., µετά από ενηµέρω-
ση του Προέδρου του Τµήµατος, στο οποίο υπηρετούν. Η
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας του πρώτου ε-
δαφίου δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να προσδίδει στο
µέλος Ε.ΔΙ.Π. την εµπορική ιδιότητα.
δ) Να αµείβονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτη-

σίας.
4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν

στο Α.Ε.Ι. και κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου
στα Τµήµατα, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του
Τµήµατος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
οι θέσεις των µελών Ε.ΔΙ.Π., που υπηρετούν στο Τµήµα,
µπορεί να κατανέµονται στους Τοµείς, σύµφωνα µε το
γνωστικό τους αντικείµενο, καθώς και στις επιµέρους α-
καδηµαϊκές µονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή µουσεία. 

5. Οι θέσεις µελών Ε.ΔΙ.Π. προκηρύσσονται σε γνωστι-
κά αντικείµενα του µητρώου γνωστικών αντικειµένων
του Τµήµατος του άρθρου 144. Τα ελάχιστα προσόντα
που απαιτούνται για τον διορισµό σε θέσεις µελών
Ε.ΔΙ.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών συναφούς µε το γνωστικό αντικείµενο
της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να
ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για
την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Άρθρο 165
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

1. Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) επιτελούν ειδικό διδακτικό
έργο, προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές και εργα-
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στηριακές υπηρεσίες προς την ακαδηµαϊκή µονάδα όπου
υπηρετούν, οι οποίες είναι αντίστοιχες των τυπικών προ-
σόντων της θέσης που κατέχουν και των ειδικότερων
προσόντων τους.

2. Τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώ-
σεις: 
α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώ-

ρους τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ώρες εβδοµαδιαίως, οι
οποίες κατανέµονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργά-
σιµες ηµέρες. 
β) Να συµµετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων

των προγραµµάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύ-
κλου. 
γ) Να συµµετέχουν σε συλλογικά όργανα και επιτρο-

πές του Α.Ε.Ι..
δ) Να τηρούν την κείµενη νοµοθεσία και τον Εσωτερι-

κό Κανονισµό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των
οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδηµαϊκής
µονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται να συµµετέχουν µε αµοι-
βή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράµµατα και προ-
γράµµατα του Κέντρου Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώ-
νουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ο-
ρίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του Α.Ε.Ι..

4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν
στο Α.Ε.Ι. και κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου
στα Τµήµατα, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του
Τµήµατος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
οι θέσεις των µελών Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τµήµα
δύνανται να κατανέµονται στους Τοµείς, καθώς και στις
επιµέρους ακαδηµαϊκές µονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή
µουσεία. 

5. Το ελάχιστο προσόν που απαιτείται για τον διορισµό
σε θέσεις µελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι..
Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προ-
σωπικού του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 166
Ερευνητές 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
νται να προσλαµβάνουν και να απασχολούν ως Ερευνη-
τές, επιστήµονες υψηλής επιστηµονικής εµπειρίας και
κατάρτισης, κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε Ε-
ρευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) του Πανεπιστηµιακού Κέ-
ντρου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.). Οι Ερευνη-
τές εντάσσονται στις βαθµίδες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύµφωνα
µε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για κάθε βαθµίδα σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4310/2014 (Α΄258). Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµί-
δας προσλαµβάνονται ως αορίστου χρόνου, ενώ οι ερευ-
νητές Γ΄ βαθµίδας εκλέγονται για µία τριετή θητεία και
µετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για πρόσληψη
ως ερευνητές Β΄ βαθµίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία
τους ανανεώνεται έως δύο (2) φορές για δύο (2) χρόνια

κάθε φορά, µετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε
φορά νέα κρίση. Εάν η τρίτη κρίση είναι αρνητική, η θη-
τεία τους δεν ανανεώνεται και η σχέση τους λύεται. Για
την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη Ερευνη-
τών απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υ-
πουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), σύµφωνα µε
την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2022 (Α΄ 133). 

2. Η εκλογή Ερευνητών πραγµατοποιείται µε ανοικτή
διαδικασία µετά από προκήρυξη που διενεργείται µέσω
του ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρι-
σης «ΑΠΕΛΛΑ». Η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των
Ερευνητών γίνεται µε βάση τα προσόντα των υποψη-
φίων, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4310/2014 ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία γί-
νεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείµενο της
θέσης και τις ερευνητικές ανάγκες του ερευνητικού ιν-
στιτούτου, όπως τα προσόντα αυτά εξειδικεύονται στον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. Για την
εκλογή απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος
και η συνάφεια είτε του αντικειµένου της διδακτορικής
διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει
έργου του υποψηφίου µε το γνωστικό αντικείµενο της
προς πλήρωση θέσης και η ύπαρξη διπλωµάτων ευρεσι-
τεχνίας ή επαρκούς αριθµού και υψηλής ποιότητας διε-
θνώς δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου του. 

3. Η επιλογή πραγµατοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό
σώµα που συγκροτείται από το Συµβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
και αποτελείται από έντεκα (11) µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της η-
µεδαπής ή αλλοδαπής ή Ερευνητές των ερευνητικών κέ-
ντρων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείµενο µε αυτό της προς προκήρυξη θέ-
σης. Για την επιλογή των εκλεκτόρων χρησιµοποιούνται
οι εκλέκτορες των Μητρώων Γνωστικών Αντικειµένων
των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι.. Κατά τη διαδικασία εκλογής
των Ερευνητών του παρόντος εφαρµόζεται αναλογικά
τα άρθρα 18 και 29 του ν. 4310/2014.

4. Η προκήρυξη θέσης Ερευνητή πραγµατοποιείται α-
πό τον Πρύτανη ή τον αρµόδιο για θέµατα έρευνας Αντι-
πρύτανη, κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ., µε την οποία καθορίζονται το γνωστικό αντι-
κείµενο και η βαθµίδα της προκηρυσσόµενης θέσης,
σύµφωνα µε τις ανάγκες του Ερευνητικού Ινστιτούτου
στο οποίο πρόκειται να απασχοληθεί, και οι πόροι που θα
καλύψουν τη µισθοδοσία του. 

5. Οι Ερευνητές των Α.Ε.Ι. αµείβονται σύµφωνα µε τα
άρθρα 132 έως 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 75) και εξοµοι-
ώνονται µε τους Ερευνητές των ερευνητικών κέντρων,
ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξε-
ων του παρόντος. Η µισθοδοσία των Ερευνητών της
παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδι-
ους πόρους των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευ-
νας των Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 6,
στις οποίες η µισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προ-
ϋπολογισµό. Εάν οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.
δεν επαρκούν για την κάλυψη της µισθοδοσίας τους, η
σύµβασή τους καταγγέλλεται. 

6. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Συµβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., δύναται να ε-
γκρίνεται η µετατροπή µέρους των θέσεων των µελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που κατα-
νέµονται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
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σκευµάτων σε θέσεις Ερευνητών της παρ. 1 για τη στε-
λέχωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστη-
µιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.).
Ειδικώς οι Ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας, που έχουν ε-
κλεγεί σε θέσεις που µετατράπηκαν µε τη διαδικασία του
παρόντος, είναι µόνιµοι και η µισθοδοσία τους βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισµό. 

Άρθρο 167
Δυνατότητα σύστασης θέσης µέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή

για επιστήµονες που χρηµατοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας

1. Έλληνες Επιστήµονες που λαµβάνουν χρηµατοδό-
τηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (European
Research Council-ERC) για την εκτέλεση ερευνητικού
έργου (ERC), δύνανται να υποβάλλουν αίτηµα για τη σύ-
σταση προσωποπαγούς θέσης µέλους Δ.Ε.Π. σε Τµήµα
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδα-
πής ή Ερευνητή σε Ερευνητικό Ινστιτούτο του Πανεπι-
στηµιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας
(ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής σε γνωστικό αντικείµε-
νο που επιθυµούν, σχετίζεται µε το επιστηµονικό τους
έργο και είναι συναφές µε το Τµήµα ή το Ερευνητικό Ιν-
στιτούτο όπου υποβάλλεται το αίτηµα. Εάν το αίτηµά
τους γίνει δεκτό, έχουν την υποχρέωση να διαχειρι-
στούν οικονοµικά το έργο ERC µέσω του Ειδικού Λογα-
ριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι.. 

2. Δικαίωµα υποβολής του αιτήµατος της παρ. 1 έχουν
οι Επιστήµονες που λαµβάνουν χρηµατοδότηση για την
υλοποίηση ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας: α) ERC Starting
Grant  (StG), β) ERC Consolidator Grant (CoG), γ) ERC
Advanced Grant - AdG και δ) ERC Synergy Grant - SyG.
Στο αίτηµά τους αναγράφεται υποχρεωτικά η βαθµίδα
µέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή της θέσης της οποίας ζητείται
η σύσταση. Ειδικότερα, ο κάτοχος του έργου ERC δύνα-
ται να αιτηθεί από το Α.Ε.Ι. τη σύσταση προσωποπαγούς
θέσης έως τη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευ-
νητή Γ΄, εάν είναι κάτοχος ERC Starting Grant - StG, τη
βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Ερευνητή Β΄, εάν
είναι κάτοχος ERC Consolidator Grant (CoG) και τη βαθ-
µίδα του Καθηγητή ή Ερευνητή Α΄, εάν είναι κάτοχος
ERC Advanced Grant - AdG ή ERC Synergy Grant - SyG. 

3. Ο αιτών τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης ERC α-
ξιολογείται από ειδικό εκλεκτορικό σώµα, το οποίο απο-
τελείται από έντεκα (11) µέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές του ί-
διου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε ίδιο ή
γνωστικό αντικείµενο µε αυτό της θέσης που ζητείται η
ίδρυσή της. Εάν το αίτηµα αφορά στη σύσταση θέσης
µέλους Δ.Ε.Π. σε Τµήµα του Α.Ε.Ι., το εκλεκτορικό σώµα
συγκροτείται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµα-
τος, ενώ εάν το αίτηµα αφορά στη σύσταση θέσης Ερευ-
νητή σε Ερευνητικό Ινστιτούτο, το εκλεκτορικό σώµα
συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος
πραγµατοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την υποβολή του αιτήµατος. Το εκλεκτορι-
κό σώµα αξιολογεί εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις
εκλογής στη θέση µέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή στη βαθµί-
δα που αιτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 143 ή το άρθρο
166 αντίστοιχα. Η διαδικασία της κρίσης ολοκληρώνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών α-
πό την υποβολή του αιτήµατος. Ο έλεγχος νοµιµότητας

από το Συµβούλιο Διοίκησης διενεργείται εντός δέκα
(10) ηµερών από την παραλαβή του φακέλου. 

4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας, ε-
άν η κρίση είναι θετική, µε επιµέλεια του Πρύτανη το
πρακτικό εκλογής αποστέλλεται προς το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών
και Οικονοµικών, µε την οποία ιδρύεται προσωποπαγής
θέση µέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή, σύµφωνα µε το αίτηµα
της παρ. 1. Ο διορισµός του αιτούντος στη συσταθείσα
θέση µέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή πραγµατοποιείται µε
πράξη του Πρύτανη. 

5. Οι επιστήµονες που διορίζονται σύµφωνα µε τη δια-
δικασία του παρόντος απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα
και έχουν τις υποχρεώσεις µέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή
του Α.Ε.Ι., όπως καθορίζονται στον παρόντα και τον Ε-
σωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι.. 

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φο-
ρείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου
στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα
τα ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί
φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.  Όπου αναφέ-
ρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, νοείται
αντίστοιχα ο αρµόδιος Υπουργός για την έρευνα και την
καινοτοµία. Το σύνολο των ως άνω αναφεροµένων λοι-
πών αρµοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συµβού-
λιο του οικείου φορέα. 

Άρθρο 168
Επώνυµες έδρες

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της
Κοσµητείας και πρότασης της Συνέλευσης του Τµήµα-
τος, εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία επώνυµης έδρας
διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριµένη γνωστική πε-
ριοχή, που σχετίζεται µε το αντικείµενο Τµήµατος του Α-
νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσε-
ται στο αναπτυξιακό σχέδιό του.  

2. Προϋπόθεση για την ίδρυση επώνυµης έδρας είναι η
δωρεά προς το Α.Ε.Ι. από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή φορέα του
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε
σκοπό την κάλυψη των δαπανών της έδρας. Η οικονοµι-
κή διαχείριση της δωρεάς για τη λειτουργία της επώνυ-
µης έδρας πραγµατοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Οι δαπάνες λειτουργίας
της έδρας δύνανται να καλύπτονται από το κεφάλαιο ή
από τις αποδόσεις των επενδύσεων του κεφαλαίου της
δωρεάς. 

3. Για την ίδρυση επώνυµης έδρας απαιτείται η σύνα-
ψη Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Α.Ε.Ι. και του
δωρητή, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., στο
οποίο καθορίζονται η γνωστική περιοχή της επώνυµης έ-
δρας, η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, το ύψος της
δωρεάς και οι επιλέξιµες δαπάνες για τη λειτουργία της
έδρας. Το Μνηµόνιο Συνεργασίας δύναται να συνοδεύε-
ται από χρηµατοοικονοµική µελέτη λειτουργίας της επώ-
νυµης έδρας. Οι δαπάνες της έδρας καλύπτουν τη διδα-
κτική και εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα και τα
λειτουργικά έξοδα αυτής, στα οποία περιλαµβάνονται ι-
δίως δαπάνες για την προµήθεια, αναβάθµιση και συντή-
ρηση του εργαστηριακού εξοπλισµού και των υποδοµών
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του Τµήµατος στο οποίο εγκαθίσταται η έδρα, τη διενέρ-
γεια διαλέξεων, ηµερίδων, συνεδρίων και σεµιναρίων, τη
χορήγηση υποτροφιών προς τους φοιτητές του Τµήµα-
τος, την απασχόληση συνεργατών και λοιπές δαπάνες
που σχετίζονται µε τη διδακτική και εν γένει επιστηµονι-
κή δραστηριότητα, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα της
έδρας. Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας της επώνυµης
έδρας δεν δύναται να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολο-
γισµό του Α.Ε.Ι..

4. Την επώνυµη έδρα δύναται να καταλάβει: α) µέλος
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.
οποιασδήποτε βαθµίδας, β) επισκέπτης Καθηγητής ή επι-
σκέπτης ερευνητής του άρθρου 171, γ) εντεταλµένος δι-
δάσκων του άρθρου 173, δ) ερευνητής επί συµβάσει του
άρθρου 172 και ε) καθηγητής Πανεπιστηµίου της αλλο-
δαπής. Mε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος επι-
λέγεται το πρόσωπο που καταλαµβάνει την επώνυµη έ-
δρα, το οποίο πρέπει να έχει γνωστικό αντικείµενο συνα-
φές µε την επιστηµονική περιοχή της έδρας. 

5. Αν η επώνυµη έδρα καταλαµβάνεται από επισκέπτη
Καθηγητή, επισκέπτη Ερευνητή, εντεταλµένο διδάσκο-
ντα, ερευνητή επί συµβάσει ή καθηγητή Πανεπιστηµίου
της αλλοδαπής, επιλέξιµη δαπάνη δύναται να είναι και
το κόστος µισθοδοσίας του, εφόσον αυτό προβλέπεται
στο Μνηµόνιο Συνεργασίας της παρ. 3. 

6. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας της επώνυµης έ-
δρας τελεί υπό την προϋπόθεση της επάρκειας χρηµατο-
δότησης από τον δωρητή, χωρίς επιβάρυνση του τακτι-
κού προϋπολογισµού του Α.Ε.Ι..

7. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την
ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυµης έ-
δρας.

8. Οι παρ. 1 έως 7 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο
παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ε-
ρευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φο-
ρείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου αναφέρο-
νται µέλη ΔΕΠ οποιαδήποτε βαθµίδας, νοούνται οι Ερευ-
νητές οποιασδήποτε βαθµίδας. Το σύνολο των ως άνω
αναφεροµένων λοιπών αρµοδιοτήτων ασκείται από το
Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου φορέα. 

Άρθρο 169
Συνεργαζόµενοι Καθηγητές

1. Καταξιωµένοι Έλληνες επιστήµονες, που κατέχουν
θέση καθηγητή σε πανεπιστήµια της αλλοδαπής ή ερευ-
νητή σε ερευνητικούς οργανισµούς της αλλοδαπής, δύ-
νανται παράλληλα να απασχολούνται µερικώς σε Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ως
συνεργαζόµενοι καθηγητές (Joint Chairs) µε αντικείµενο
την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για τις ανά-
γκες ενός Τµήµατος του Α.Ε.Ι.. 

2. Η απασχόληση ενός συνεργαζόµενου καθηγητή ε-
γκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν
εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος. Με την από-
φαση της έγκρισης απασχόλησης καθορίζονται το ακρι-
βές έργο του συνεργαζόµενου καθηγητή, σύµφωνα µε
την παρ. 3, το είδος της απασχόλησής του, το ύψος της
δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Η δαπάνη απασχό-
λησης των συνεργαζόµενων καθηγητών βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισµό έργων/προγραµµάτων που

χρηµατοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους
πόρους που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). 

3. Στους συνεργαζόµενους καθηγητές της παρ. 1 δύ-
ναται να ανατίθεται διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει ε-
πιστηµονικό έργο, που αφορά στα ακόλουθα καθήκοντα: 
α) τη συµµετοχή στη διδασκαλία µαθηµάτων προγραµ-

µάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, 
β) την επίβλεψη πτυχιακών ή διπλωµατικών εργασιών

φοιτητών προγραµµάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου
σπουδών,  
γ) την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τη συµµε-

τοχή στις τριµελείς ή επταµελείς επιτροπές διδακτορι-
κών διατριβών των άρθρων 94 και 95, 
δ) τη συµµετοχή στην υλοποίηση έργων/προγραµµά-

των του Τµήµατος, 
ε) τη συµµετοχή σε συµβουλευτικές επιτροπές για την

επιστηµονική αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών
του Τµήµατος, την ανανέωση της διδακτέας ύλης των
µαθηµάτων και την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων, 
στ) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη διε-

θνών συνεργασιών µε πανεπιστήµια, ερευνητικούς ορ-
γανισµούς της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς οργανι-
σµούς και φορείς. 

4. Η ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης ενός συνεργαζό-
µενου καθηγητή είναι τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη και δύνα-
ται να ανανεωθεί για άλλη µια τριετία, µετά από αξιολό-
γηση των αποτελεσµάτων της συνεργασίας του µε το
Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη τριετία. 

5. Οι συνεργαζόµενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της
απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τις ακόλουθες υπο-
χρεώσεις: 
α) εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης

διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστηµα
«ΑΠΕΛΛΑ»), συµπεριλαµβάνονται στο Μητρώο Εξωτε-
ρικών Εκλεκτόρων Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. ανάλογα µε το
γνωστικό τους αντικείµενο και συµµετέχουν στις διαδι-
κασίες εκλογής και εξέλιξης µελών Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., 
β) αναφέρουν τα στοιχεία του Α.Ε.Ι. και του Τµήµατος

στα επιστηµονικά συνέδρια και τις ηµερίδες που συµµε-
τέχουν, στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και ανακοινώ-
σεις τους, καθώς και στις βάσεις δεδοµένων καταγρα-
φής του επιστηµονικού τους έργου,
γ) παρευρίσκονται στην έδρα του Α.Ε.Ι. και ασκούν το

έργο που τους έχει ανατεθεί µε φυσική παρουσία για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) µηνών, ενώ κατά
το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα µπορούν να διεξάγουν το
έργο τους εξ αποστάσεως. 

6. Οι συνεργαζόµενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της
απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τα ακόλουθα δικαι-
ώµατα: 
α) συµµετέχουν στη Συνέλευση του Τµήµατος, χωρίς

δικαίωµα ψήφου, 
β) λαµβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων

του Α.Ε.Ι.,
γ) χρησιµοποιούν τον επιστηµονικό εξοπλισµό, τις ε-

ρευνητικές, εκπαιδευτικές και λοιπές υποδοµές και ε-
γκαταστάσεις του Α.Ε.Ι., 
δ) αναλαµβάνουν την επιστηµονική ευθύνη έργων/

προγραµµάτων, 
ε) οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσω του

Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
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(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και αναλαµβάνουν την επιστη-
µονική και ακαδηµαϊκή τους ευθύνη, 
στ) παρέχουν υπηρεσίες µέσω των πανεπιστηµιακών

εργαστηρίων του Τµήµατος. 
7. Οι συνεργαζόµενοι καθηγητές δεν έχουν δικαίωµα

ψήφου για την ανάδειξη των οργάνων του Τµήµατος και
του Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµια-
κού Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), δύ-
ναται να εγκρίνεται η απασχόληση συνεργαζόµενου κα-
θηγητή σε ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. για τη
διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει επιστηµονικού έρ-
γου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ακριβές έργο
που ανατίθεται στον συνεργαζόµενο καθηγητή, το είδος
της απασχόλησής του, το ύψος της δαπάνης και ο τρό-
πος κάλυψής της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το παρόν. 

9. Η σύµβαση απασχόλησης υπογράφεται µεταξύ του
Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαρια-
σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., του συ-
νεργαζόµενου καθηγητή, του Προέδρου του Τµήµατος ή
του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. αντίστοιχα, αναλόγως αν παρέχει έργο προς
Τµήµα ή ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ του Α.Ε.Ι.. 

10. Κάθε Τµήµα του Α.Ε.Ι. αναφέρει τους συνεργαζό-
µενους καθηγητές στην επίσηµη ιστοσελίδα του σε δια-
κριτό πεδίο «συνεργαζόµενοι καθηγητές» και κάθε Α.Ε.Ι.
τηρεί κατάλογο µε τους συνεργαζόµενους καθηγητές α-
νά Τµήµα και ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του
Α.Ε.Ι., τον οποίο αναρτά στην επίσηµη ιστοσελίδα του
Α.Ε.Ι..

11. Καταξιωµένοι Έλληνες επιστήµονες, κάτοχοι ευ-
ρωπαϊκής χρηµατοδότησης ΕRA chair ή ERC grant είναι
δυνατόν να ορίζονται ως συνεργαζόµενοι καθηγητές για
χρονικό διάστηµα έως έξι (6) έτη, κατόπιν αιτήµατός
τους και έγκρισης από τη Σύγκλητο των προβλεπόµενων
καθηκόντων και υποχρεώσεων όπως αυτά προκύπτουν
απευθείας από την εγκεκριµένη πρόταση. Οι συνεργαζό-
µενοι καθηγητές του παρόντος απολαµβάνουν όλα τα
προνόµια και έχουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 170
Οµότιµοι Καθηγητές - Αφυπηρετήσαντα µέλη 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

Οι Οµότιµοι Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται: 
α) Να παρέχουν διδακτικό έργο κατά το άρθρο 64 µετά

από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος σε προ-
γράµµατα πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. µε ανώτα-
το όριο έξι (6) ωρών εβδοµαδιαίως. 
β) Να παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράµµατα µετα-

πτυχιακών σπουδών και να επιβλέπουν διπλωµατικές ερ-
γασίες, καθώς και σε ξενόγλωσσα προγράµµατα σπου-
δών.
γ) Να συµµετέχουν σε τριµελείς και επταµελείς Επι-

τροπές για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικών
διατριβών.
δ) Να συµµετέχουν σε συµβουλευτικές και γνωµοδοτι-

κές Επιτροπές των Α.Ε.Ι., όταν δεν προβλέπεται υποχρε-
ωτικά η συµµετοχή µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.). 
ε) Να συµµετέχουν ως εξωτερικά µέλη του Συµβουλί-

ου Διοίκησης άλλου Α.Ε.Ι. από αυτό από το οποίο έχουν
αφυπηρετήσει.
στ) Να διεξάγουν ερευνητικό, εν γένει επιστηµονικό

έργο και να συµµετέχουν επ’ αµοιβή σε ερευνητικά έρ-
γα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαρια-
σµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., οι ερευ-
νητικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και κλινικό ή ερ-
γαστηριακό έργο σε πανεπιστηµιακές κλινικές ή πανεπι-
στηµιακά εργαστήρια. 
ζ) Να αναλαµβάνουν την επιστηµονική ευθύνη έρ-

γων/προγραµµάτων, µε εξαίρεση των έργων/προγραµµά-
των που χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό ή το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) και
αυτών που η ανάληψη επιστηµονικής ευθύνης προϋπο-
θέτει την κατοχή ιδιότητας µέλους Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., ό-
πως προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσ-
σα προγράµµατα σπουδών και έργα που διαχειρίζονται
πόρους κλινικών ή εργαστηρίων του Α.Ε.Ι..
η) Να συµµετέχουν ως µέλη στο Διοικητικό Συµβούλιο

(Δ.Σ.) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Πε-
ριουσίας των Α.Ε.Ι..
Οι δυνατότητες των περ. α), β), γ), ε) και ζ) υφίστανται

και για τα αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 171
Επισκέπτες καθηγητές - Επισκέπτες ερευνητές

1. Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήµονες, οι οποίοι είτε
κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήµιο της αλλοδα-
πής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισµό της αλλοδα-
πής είτε διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που α-
παιτούνται για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή
σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής
ή ερευνητή Γ΄ βαθµίδας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), δύνανται να απασχο-
λούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνη-
τές, αντίστοιχης βαθµίδας, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευ-
τικών και ερευνητικών αναγκών Τµήµατος ή Σχολής του
Α.Ε.Ι..

2. Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκε-
πτών ερευνητών πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τµήµατος του Α.Ε.Ι. µε την οποία καθορί-
ζονται το διδακτικό έργο που τους ανατίθεται στο πλαί-
σιο του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών και των
προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος,
το είδος της απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών τους
και η πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του κό-
στους απασχόλησής τους. Ειδικώς στους επισκέπτες ε-
ρευνητές δύναται να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευ-
νητικό έργο στο πλαίσιο του Τµήµατος ή των επιµέρους
ακαδηµαϊκών του δοµών.

3. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή επισκε-
πτών ερευνητών της παρ. 1 πραγµατοποιείται µέσω των
Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. δυνάµει σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, ή
σύµβασης έργου για θητεία ενός (1) ακαδηµαϊκού εξα-
µήνου µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη
συµπλήρωση τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών. Η θητεία των
επισκεπτών ερευνητών δύναται να ορίζεται και σε ηµε-
ρολογιακά έτη. Με την απόφαση επιλογής του επισκέ-
πτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή καθορίζεται αν η α-
πασχόληση είναι αποκλειστική ή µη. Η θητεία δύναται να
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ανανεωθεί για µία (1) ακόµα τριετία µε την ίδια διαδικα-
σία, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα του έργου
του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή της πρώ-
της τριετίας.

4. Το κόστος απασχόλησης των επισκεπτών καθηγη-
τών και επισκεπτών ερευνητών βαρύνει αποκλειστικά
τον προϋπολογισµό έργων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
τα οποία χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευ-
ρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και τον προϋπολο-
γισµό συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και ευρω-
παϊκών και διεθνών προγραµµάτων κινητικότητας διδα-
σκόντων και ερευνητών. Το ύψος των αποδοχών των ε-
πισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών καθορίζεται ελεύθε-
ρα από τη Συνέλευση του Τµήµατος, εφόσον βαρύνει έρ-
γα τα οποία χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους,
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. Αν βαρύνονται συγχρη-
µατοδοτούµενα έργα, το ύψος των αποδοχών δεν δύνα-
ται να υπερβαίνει την αµοιβή καθηγητή ή ερευνητή της
αντίστοιχης βαθµίδας του επισκέπτη καθηγητή ή ερευνη-
τή, σύµφωνα µε τα άρθρα 128 έως 131 και 132 έως 135
του ν. 4472/2017 (Α΄ 74, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 75), αντίστοι-
χα. Η µισθοδοσία επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών
του Α.Ε.Ι. δύναται να καλύπτεται µε πόρους του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Το κόστος απασχόλη-
σης δεν µπορεί να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
σµό του Α.Ε.Ι.. Το ύψος της µισθοδοσίας των επισκε-
πτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών που απα-
σχολούνται σε έργα του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνη-
τές κατά το χρονικό διάστηµα απασχόλησής τους στο
Α.Ε.Ι., πέραν του έργου που τους ανατίθεται µε την από-
φαση της Συνέλευσης του Τµήµατος της παρ. 2, δύνα-
νται να:
α) παρέχουν διδακτικό έργο σε Προγράµµατα Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και σε προπτυχιακά Ξενό-
γλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), που οργανώνο-
νται από το ίδιο ή άλλο Τµήµα του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφα-
σης του αρµόδιου οργάνου του προγράµµατος,
β) συµµετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράµµατα που

διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και να ορίζονται ως επιστηµονι-
κοί υπεύθυνοι έργων/προγραµµάτων σύµφωνα µε το άρ-
θρο 234,
γ) συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά

προγράµµατα που παρέχονται µέσω του Κέντρου Επι-
µόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να ο-
ρίζονται ως επιστηµονικοί και ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι
αυτών,
δ) συµµετέχουν ως µέλη σε επιτροπές που αφορούν

σε θέµατα στρατηγικής και ανάπτυξης του τµήµατος ή
του Α.Ε.Ι.,
ε) παρέχουν εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο εργαστη-

ρίων του Α.Ε.Ι..
Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές

δύνανται να αµείβονται πρόσθετα για την εκτέλεση δρα-
στηριοτήτων των περ. α), β) και γ), αν το προς ανάθεση
έργο υπερβαίνει τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. Η α-
µοιβή βαρύνει αποκλειστικά το έργο/πρόγραµµα στο
πλαίσιο του οποίου παρέχεται η πρόσθετη απασχόληση.

6. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. καθορίζο-
νται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των επισκεπτών
καθηγητών ή ερευνητών του ιδρύµατος.

7. Οι παρ. 1 έως 6 εφαρµόζονται αναλόγως για την α-
πασχόληση επιστηµόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρ. 1, ως επισκεπτών ερευνητών στα ερευνητικά
κέντρα - ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο παρόν
αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητι-
κά κέντρα - ινστιτούτα ή οι τεχνολογικοί φορείς του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου ανωτέρω αναφέρεται
η Συνέλευση του Τµήµατος, νοείται αντίστοιχα το Διοι-
κητικό Συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου - ινστιτούτου
ή του τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014.

Άρθρο 172
Ερευνητές επί συµβάσει

1. Στα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστηµιακού
Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) τα πανε-
πιστηµιακά εργαστήρια και τις πανεπιστηµιακές κλινικές
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα ο-
ποία αναφέρονται εφεξής στο παρόν ως ερευνητικές µο-
νάδες του Α.Ε.Ι., δύνανται να απασχολούνται ερευνητές
επί συµβάσει για τη διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει
επιστηµονικού έργου, που στοχεύει ιδίως στην παραγω-
γή ή τη βελτίωση γνώσεων και την εφαρµογή τους για
την παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, διατάξεων, διαδι-
κασιών, µεθόδων και συστηµάτων. Οι Ερευνητές του πα-
ρόντος απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου ή έργου, µε θητεία τριών (3) έως πέντε (5) ηµε-
ρολογιακών ετών. 

2. Ως Ερευνητές επί συµβάσει δύνανται να επιλεγούν
επιστήµονες υψηλής επιστηµονικής εµπειρίας και κατάρ-
τισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µεταδιδάκτο-
ρες, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της Επιτροπής Ερευ-
νών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγη-
σης του Διευθυντή της ερευνητικής µονάδας και η οποία
περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο και την επιστηµο-
νική εξειδίκευση της προκηρυσσόµενης θέσης του Ερευ-
νητή επί θητεία. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διαδικασία
του άρθρου 243, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρό-
ντος.  

3. Η επιλογή των Ερευνητών επί συµβάσει πραγµατο-
ποιείται από την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης
τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολό-
γησης συγκροτείται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευ-
νών και αποτελείται από τον Διευθυντή της ερευνητικής
µονάδας, για τις ανάγκες της οποίας προκηρύσσεται η
θέση και από δύο (2) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ίδιου ή συναφούς γνωστικού
αντικειµένου µε το επιστηµονικό πεδίο της θέσης που
προκηρύσσεται. Ο υποψήφιος που έχει έννοµο συµφέ-
ρον δύναται να ασκήσει ένσταση κατά των αποτελεσµά-
των της επιλογής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων
του άρθρου 245. 

4. Η µισθοδοσία των Ερευνητών επί συµβάσει βαρύνει
τον προϋπολογισµό έργου/προγράµµατος της ερευνητι-
κής µονάδας του Α.Ε.Ι., που χρηµατοδοτείται αποκλει-
στικά από ίδιους, ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους, όπως αυ-
τοί προσδιορίζονται στο άρθρο 230. 

5. Στους Ερευνητές επί συµβάσει δύναται να ανατίθε-
ται διοικητικό έργο σχετικό µε τις ανάγκες της ερευνητι-
κής Μονάδας όπου απασχολούνται. Επίσης, οι Ερευνη-
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τές επί θητεία δύνανται να συµµετέχουν σε επιτροπές
του Α.Ε.Ι. για θέµατα που σχετίζονται µε την ερευνητική
µονάδα ή το Α.Ε.Ι., αν δεν απαιτείται από τη νοµοθεσία η
συµµετοχή µέλους του προσωπικού του Α.Ε.Ι.. Οι Ερευ-
νητές δύνανται να απασχολούνται επιπλέον των καθη-
κόντων τους και: 
α) να αναλαµβάνουν την επιστηµονική ευθύνη έρ-

γων/προγραµµάτων, την οικονοµική διαχείριση των οποί-
ων αναλαµβάνει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., 
β) να απασχολούνται σε έργα/προγράµµατα του

Ε.Λ.Κ.Ε., 
γ) να αναλαµβάνουν διδακτικό έργο σε µεταπτυχιακά

προγράµµατα σπουδών, ξενόγλωσσα προγράµµατα πρώ-
του κύκλου σπουδών και επιµορφωτικά προγράµµατα
του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τί-
θενται ανά περίπτωση. 

6. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό κάθε ερευνητικής µο-
νάδας καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός Ερευνητών επί
συµβάσει που δύναται να απασχοληθεί για τις ανάγκες
και το έργο της µονάδας ανά ακαδηµαϊκό έτος. 

7. Οι παρ. 1 έως 6 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο
παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ε-
ρευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φο-
ρείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των
ως άνω αναφεροµένων λοιπών αρµοδιοτήτων ασκείται
από το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου φορέα. 

Άρθρο 173
Εντεταλµένοι Διδάσκοντες 

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, κατό-
πιν έκδοσης προκήρυξης, δύναται να επιλέγονται επι-
στήµονες, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώµατος, ως εντεταλµένοι διδάσκοντες του
Τµήµατος για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός (1) ή
περισσοτέρων προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου
του Τµήµατος σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Η
διαδικασία πρόσληψης εξαιρείται από τον ν. 4765/2021
(Α΄ 6) και υπάγεται στις εξαιρέσεις της Πράξης Υπουργι-
κού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280). 

2. Οι εντεταλµένοι διδάσκοντες επιλέγονται για καθε-
στώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης αναλόγως του
διδακτικού έργου που τους ανατίθεται και δύνανται να α-
πασχοληθούν δυνάµει σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου ή σύµβασης ανάθεσης έργου. Η
διάρκεια απασχόλησής τους ορίζεται σε ένα (1) ακαδη-
µαϊκό εξάµηνο ή ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος, µε δυνατότη-
τα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συµπλήρωση έ-
ξι (6) συνεχών ακαδηµαϊκών εξαµήνων ή τριών (3) συνε-
χών ακαδηµαϊκών ετών. Στους εντεταλµένους διδάσκο-
ντες δύναται να ανατίθεται διδακτικό έργο, σύµφωνα µε
το άρθρο 64 στο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών πρώ-
του κύκλου. Οι εντεταλµένοι διδάσκοντες δύναται να
διεξάγουν κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο,
σύµφωνα µε το διδακτικό έργο που τους έχει ανατεθεί. 

3. Η προκήρυξη της παρ. 1 περιλαµβάνει κατ’ ελάχι-
στον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το γνωστικό αντικείµενο
της προς πλήρωση θέσης, β) το διδακτικό έργο που πρό-
κειται να ανατεθεί κατά το άρθρο 64, γ) τα τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως τίτλοι σπου-

δών, διδακτική εµπειρία, ερευνητικό και επιστηµονικό έρ-
γο, δ) το είδος της σύµβασής τους και το καθεστώς απα-
σχόλησής τους και ε) τους πόρους που καλύπτουν την α-
µοιβή τους. Η προκήρυξη, µε την οποία ορίζεται προθε-
σµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών για
την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων, δηµοσιεύεται µε
επιµέλεια της Γραµµατείας του Τµήµατος στο πρόγραµ-
µα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.).

4. Η επιλογή εντεταλµένου διδάσκοντος πραγµατο-
ποιείται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, κα-
τόπιν εισήγησης τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, που
συγκροτείται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµα-
τος και αποτελείται από µέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος του άρθρου 140 µε ί-
διο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό της προς
πλήρωση θέσης. 

5. Το ύψος των µηνιαίων αποδοχών των εντεταλµένων
διδασκόντων καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%)
του βασικού µισθού του Μ.Κ.1 της βαθµίδας του Επίκου-
ρου Καθηγητή των µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και
στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόµατος
διδασκαλίας και έρευνας της βαθµίδας του Επίκουρου
Καθηγητή για πλήρη απασχόληση. Σε περίπτωση επιλο-
γής τους µε καθεστώς µερικής απασχόλησης εφαρµόζε-
ται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

6. Η αµοιβή των εντεταλµένων διδασκόντων δύναται
να βαρύνει:
α) τον προϋπολογισµό συγχρηµατοδοτούµενων προ-

γραµµάτων, εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη, 
β) τον προϋπολογισµό έργων/προγραµµάτων του Ειδι-

κού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Α.Ε.Ι, που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, διεθνείς
ή ιδιωτικούς πόρους που εξασφαλίζει το Τµήµα, 
γ) τον προϋπολογισµό έργων/προγραµµάτων που χρη-

µατοδοτούνται από ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και οι οποί-
οι διατίθενται, µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., για
την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος, 
δ) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. αν υπάρχει έκτακτη

χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων σύµφωνα µε την παρ. 7 για την κάλυψη της
αµοιβής εντεταλµένων διδασκόντων. 

7. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται
να χρηµατοδοτεί εκτάκτως τα Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήµατός
τους για την πρόσληψη εντεταλµένων διδασκόντων, ως
έκτακτο διδακτικό προσωπικό, για την κάλυψη διδακτι-
κών αναγκών των προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύ-
κλου. Η πρόσληψη πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πα-
ρόν και ο συνολικός αριθµός προσλήψεων εντάσσεται
στον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετεί-
ται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

8. Η σύµβαση της παρ. 2 περιλαµβάνει τις υποχρεώ-
σεις και τους ειδικότερους όρους απασχόλησης του ως
άνω προσωπικού και υπογράφεται από τον Πρύτανη του
Α.Ε.Ι., αν η αµοιβή του βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Α.Ε.Ι., ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε., αν η αµοιβή του βαρύνει τον προϋπολογισµό
έργων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι..

9. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλµένων
διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν µία (1) από
τις ακόλουθες ιδιότητες: 
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α) Οµότιµοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη
Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής, 
β) µέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., 
γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήµονες ερευνητι-

κών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανι-
σµών, 
δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δηµόσιου

τοµέα, 
ε) υπάλληλοι µε σχέση δηµόσιου δικαίου ή ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014,
στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό

έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας. 

Άρθρο 174
Μεταδιδακτορικοί ερευνητές 

1. Επιστήµονες, που είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώµατος και διαθέτουν ερευνητική εµπει-
ρία σε επιστηµονικό πεδίο ίδιο ή συναφές µε αυτό της δι-
δακτορικής τους διατριβής µετά την απόκτηση του διδα-
κτορικού τους διπλώµατος δύνανται, µε απόφαση της
Συνέλευσης του Τµήµατος, να λαµβάνουν τον τίτλο µε-
ταδιδακτορικού ερευνητή και να απασχολούνται σε Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής για
την εκπόνηση µεταδιδακτορικής έρευνας και τη διεξα-
γωγή ερευνητικού, διδακτικού ή εργαστηριακού έργου.
Οι µεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να συνάπτουν
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου ή υπο-
τροφίας µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έ-
ρευνας του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη δια-
δικασία και τις προϋποθέσεις απονοµής του τίτλου του
µεταδιδακτορικού ερευνητή, τα δικαιώµατα και τις υπο-
χρεώσεις των µεταδιδακτορικών ερευνητών καθορίζο-
νται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι.. 

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως στα ερευνητικά κέ-
ντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο παρόν αναφέ-
ρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέ-
ντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ως άνω αναφερο-
µένων λοιπών αρµοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του οικείου φορέα. 

Άρθρο 175
Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος ή του
αρµόδιου οργάνου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι δυνατή η έγκριση της συµµετο-
χής µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτό-
ρων στην παροχή επικουρικού διδακτικού έργου. Τα Α-
νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να χο-
ρηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες µε την υποχρέωση
υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής
επικουρικού διδακτικού έργου.

2. Ως επικουρικό διδακτικό έργο ορίζεται η επικουρία

των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, η
άσκηση των φοιτητών, η διεξαγωγή φροντιστηρίων, ερ-
γαστηριακών ασκήσεων, η εποπτεία εξετάσεων και η
διόρθωση ασκήσεων. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται
να ασκούν επικουρικό διδακτικό έργο σε προγράµµατα
σπουδών πρώτου κύκλου, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες
σε προγράµµατα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου. 

3. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. και τους ε-
πιµέρους Εσωτερικούς Κανονισµούς των προγραµµάτων
σπουδών δύνανται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε την επιλογή του επικουρικού διδακτικού προ-
σωπικού, το ανώτατο ποσό χορήγησης ανταποδοτικής υ-
ποτροφίας ανά φοιτητή, τον ανώτατο αριθµό των ωρών
εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους και λοιπές λεπτοµέρει-
ες σχετικά µε τη χορήγηση των υποτροφιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 176
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου υπά-
γονται τα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), περιλαµβανοµένων και αυτών που κατέχουν
προσωποπαγείς θέσεις, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.).

Άρθρο 177
Πειθαρχικά παραπτώµατα 

1. Πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά κάθε υπαίτια και κα-
ταλογιστή πράξη ή παράλειψη µέλους Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.), εντός ή εκτός υπηρεσίας, η οποία α-
ντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
το Σύνταγµα και τις κείµενες διατάξεις ή είναι ασυµβίβα-
στη προς το αξίωµά του και θίγει το κύρος του  ή το κύ-
ρος του Α.Ε.Ι..

2. Ειδικότερα πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά κάθε πα-
ράβαση διάταξης της νοµοθεσίας που αναφέρεται στη
διδασκαλία, τη διεξαγωγή έρευνας, την εσωτερική οργά-
νωση, την οικονοµική διαχείριση και λειτουργία των
Α.Ε.Ι., την ιδιότητα και την κατάστασή του ως µέλους και
ιδίως:
α) η µη τήρηση των κανονισµών και των αποφάσεων

των οργάνων του ιδρύµατος, 
β) η άρνηση συµµετοχής στις διαδικασίες και τα όργα-

να του Α.Ε.Ι., η  παρακώλυση του έργου τους και η δια-
τάραξη της οµαλής λειτουργίας τους,
γ) η παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας έναντι

των φοιτητών, καθώς και κατά   τις διαδικασίες επιλογής
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και εξέλιξης προσωπικού,
δ) η χρησιµοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων και υπο-

δοµών του Α.Ε.Ι. µε τρόπο αντίθετο προς τον προορισµό
τους και η αποσιώπηση απασχόλησης σε έργα ξένα προς
τα καθήκοντά του ή κατοχής δεύτερης θέσης,
ε) η απασχόληση σε έργα ασυµβίβαστα προς την ιδιό-

τητά του ή σε έργα που απαγορεύονται,
στ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των κα-

θηκόντων του και η ατελής εκπλήρωσή τους,
ζ) η λογοκλοπή και κάθε προσβολή δικαιωµάτων πνευ-

µατικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωµάτων, η συνει-
δητή αποσιώπηση της άµεσης ή έµµεσης συνεισφοράς
άλλων προσώπων στο αντικείµενο της επιστηµονικής
του έρευνας και διδασκαλίας και η παράλειψη δήλωσης
οποιασδήποτε σύγκρουσης συµφερόντων αναφορικά µε
έρευνα στην οποία µετέχει,
η) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευ-

καιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, σύµφωνα µε τον
ν. 3896/2010 (Α΄ 207), η παραβίαση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης και της καταπολέµησης των διακρίσεων
λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγω-
γής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οι-
κογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού
προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου, σύµφωνα µε τον ν. 4443/2016 (Α΄ 232, διόρθ.
σφαλµ. Α΄ 32), καθώς και η χρήση γλώσσας έµφυλης
διάκρισης, καθώς και η εκδήλωση κάθε µορφής βίας και
παρενόχλησης στην εργασία, σύµφωνα µε τον
ν. 4808/2021 (Α΄ 101), κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων,
θ) η τέλεση πράξεων που προσβάλλουν τη γενετήσια

ελευθερία, τη γενετήσια αξιοπρέπεια άλλου προσώπου ή
και οποιαδήποτε πράξη οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, η σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και
η τέλεση αθέµιτων πράξεων που εµπεριέχουν διακρίσεις
λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής κα-
ταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπη-
ρίας, γενετήσιου προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρα-
κτηριστικών φύλου,
ι) η µη ορθή ή ανακριβής χρήση ακαδηµαϊκού τίτλου

που φέρει,  
ια) κάθε συµπεριφορά που συνιστά πειθαρχικό παρά-

πτωµα µέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι. δυνάµει ειδικής διάταξης.

Άρθρο 178
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται πέντε
(5) έτη µετά από την ηµέρα τέλεσής τους. Η παραγραφή
του πειθαρχικού παραπτώµατος που τελείται κατ’ εξακο-
λούθηση αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας που έπαυ-
σε η τέλεσή του.

2. Πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο αποτελεί και ποινι-
κό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποι-
νικό αδίκηµα. Για τα παραπτώµατα αυτά οι πράξεις της
ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή.

3. Ειδικά το πειθαρχικό παράπτωµα της απόκτησης οι-
κονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του
ιδίου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του ή εξ αφορµής αυτών, σύµφωνα µε την περ. δ)
της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δη-

µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), παραγράφεται, σύµ-
φωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 112 του Κώδικα αυ-
τού.

4. Η παραγραφή διακόπτεται µε την άσκηση πειθαρχι-
κής δίωξης, ο χρόνος όµως της διακοπής αυτής δεν µπο-
ρεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.

5. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώµατος διακό-
πτεται λόγω τέλεσης νέου πειθαρχικού παραπτώµατος
που αποσκοπεί στη συγκάλυψη ή στην παρεµπόδιση της
άσκησης της πειθαρχικής δίωξης για το πρώτο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, το πρώτο παράπτωµα παραγράφεται όταν
παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή  του δεύ-
τερου συντελείται σε χρόνο µεταγενέστερο της παρα-
γραφής του πρώτου.

6. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωµα για το
οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πει-
θαρχική ποινή σε πρώτο βαθµό.

Άρθρο 179
Πειθαρχικές ποινές 

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο µέλος
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι). είναι οι ακόλουθες:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) πρόστιµο µέχρι του ύψους των αποδοχών έξι (6) µη-

νών, το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές που λαµβάνει
το µέλος κατά τον χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθµιας
πειθαρχικής απόφασης,
γ) στέρηση δικαιώµατος εξέλιξης σε ανώτερη βαθµίδα

από ένα (1) έως τρία (3) έτη, 
δ) προσωρινή παύση ενός (1) µηνός έως ενός (1) έ-

τους µε πλήρη στέρηση αποδοχών,
ε) οριστική παύση, η οποία δύναται να επιβληθεί ιδίως

για τα ακόλουθα παραπτώµατα: της τέλεσης πράξεων µε
τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση υπακοής στο Σύνταγµα,
της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα
(ν. 4619/2019, Α΄ 95) ή άλλους ειδικούς ποινικούς νό-
µους, της απόκτησης αθέµιτου οικονοµικού οφέλους ή
ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώ-
που κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής
αυτών, της τέλεσης των εγκληµάτων κατά της γενετή-
σιας ελευθερίας ή εγκληµάτων οικονοµικής εκµετάλλευ-
σης της γενετήσιας ζωής, της αδικαιολόγητης αποχής α-
πό την άσκηση των καθηκόντων άνω των τριάντα (30) η-
µερών συνεχώς κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
και της χαρακτηριστικώς ανάρµοστης ή ανάξιας συµπε-
ριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας. Η ποινή της οριστικής
παύσης δύναται να επιβληθεί για οποιοδήποτε παράπτω-
µα αν κατά την προηγούµενη της διάπραξής του πενταε-
τία είχαν επιβληθεί στο µέλος από το αρµόδιο Πειθαρχι-
κό Συµβούλιο δύο (2) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές α-
νώτερες της έγγραφης επίπληξης.

2. Όταν επιβάλλονται οι ποινές των περ. β), γ) και δ)
της παρ. 1, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλ-
λει επιπλέον την κύρωση της στέρησης του δικαιώµατος
συµµετοχής σε διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη µο-
νοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. για χρονικό
διάστηµα έως πέντε (5) ετών.

3. Στις περιπτώσεις τέλεσης των αδικηµάτων της δω-
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ροληψίας, της δωροδοκίας, της λογοκλοπής και των ε-
γκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκληµά-
των οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν δύναται
να επιβληθεί ποινή κατώτερη της προσωρινής παύσης.

4. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα επιβάλλεται µία (1)
φορά πειθαρχική ποινή. Αν έχουν τελεσθεί περισσότερα
παραπτώµατα, επιβάλλεται κατά συγχώνευση µία (1)
πειθαρχική ποινή.

5. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς την προη-
γούµενη κλήση σε απολογία.

6. Το είδος της ποινής και η επιµέτρησή της προσδιορί-
ζονται κατόπιν συνεκτίµησης της προσωπικότητας και
του βαθµού υπαιτιότητας του διωκοµένου, της βαρύτη-
τας και της φύσης του παραπτώµατος, των συνθηκών υ-
πό τις οποίες τελέσθηκε αυτό και ελαφρυντικών ή επιβα-
ρυντικών περιστάσεων. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντι-
κή περίσταση. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου ε-
φαρµόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις
ρυθµίσεις του παρόντος.

7. Σε περίπτωση τέλεσης πράξεων που προσβάλλουν
τη γενετήσια αξιοπρέπεια, επιβαρυντική περίσταση συνι-
στά η τέλεση των πράξεων αυτών σε βάρος ανηλίκων ή
κατά κατάχρηση εξουσίας και των καθηκόντων µέλους
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. Σε περί-
πτωση τέλεσης πράξεων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά,
επιβαρυντική περίπτωση αποτελεί η τέλεση των πράξε-
ων αυτών κατά κατάχρηση εξουσίας και των καθηκόντων
µέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..

8. Όταν πρόκειται για παράπτωµα που οφείλεται σε ε-
λαφρά αµέλεια, το πειθαρχικό όργανο µπορεί, εκτιµώ-
ντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί και
την προσωπικότητα του διωκοµένου, να µην επιβάλλει
ποινή.

9. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής
παύσης και πρόκειται για το παράπτωµα της απόκτησης
αθέµιτου οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς
όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών, το Πειθαρχικό
Συµβούλιο δύναται να επιβάλει επιπλέον διοικητική  κύ-
ρωση από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.

Άρθρο 180
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης

1. Η πειθαρχική ευθύνη αρχίζει από την απόκτηση της
ιδιότητας µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). Με την επι-
φύλαξη της παρ. 3, παραπτώµατα που διαπράχθηκαν
πριν την απόκτηση της ως άνω ιδιότητας χωρίς να έχει
εκδοθεί επ’ αυτών πειθαρχική απόφαση από όργανο προ-
γενέστερης υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή σε Νοµικό Πρό-
σωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τιµωρούνται πειθαρ-
χικώς σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, αν δεν έχουν πα-
ραγραφεί. Οι εν λόγω πειθαρχικές υποθέσεις παραπέ-
µπονται στα Πειθαρχικά Συµβούλια των άρθρων 184 και
186.

2. Αν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη πριν από την µε οποι-
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση του µέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π, ή Ε.Τ.Ε.Π. από το Α.Ε.Ι., η πειθαρχική διαδικασία

συνεχίζεται ωσότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση, ε-
κτός αν ο πειθαρχικώς διωκόµενος αποβιώσει. Στην πε-
ρίπτωση αυτή το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επι-
βάλλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόµενες πειθαρχικές
ποινές. Αν η πειθαρχική ποινή που επιβάλλεται είναι α-
νώτερη του προστίµου, το Πειθαρχικό Συµβούλιο τη µε-
τατρέπει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος,
σε ποινή προστίµου.

3. Η τέλεση, κατά τη διαδικασία επιλογής και έως την
αποδοχή του διορισµού, πράξης σχετικής µε τη συµµε-
τοχή στη διαδικασία επιλογής ή τις προϋποθέσεις  διορι-
σµού, που είναι παράνοµη ή ασυµβίβαστη προς το αξίω-
µα του µέλους, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Ο χρό-
νος της παραγραφής αρχίζει από την αποδοχή του διορι-
σµού.

Άρθρο 181
Πειθαρχική δίωξη

1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε µε την παραποµπή
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου είτε µε την κλήση
σε απολογία. Το παραπεµπτήριο έγγραφο και η  κλήση
σε απολογία περιέχουν: α) το ονοµατεπώνυµο και τα υ-
πηρεσιακά στοιχεία του διωκοµένου και β) την περιγρα-
φή, κατά τόπο και χρόνο, των πραγµατικών περιστατι-
κών τα οποία στοιχειοθετούν το πειθαρχικό παράπτωµα
των συνθηκών κάτω από τις οποίες τελέσθηκε και µνεία
των διατάξεων που το προβλέπουν.

2. Δεν επιτρέπεται δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ί-
διο παράπτωµα. Δεν επιτρέπεται, µετά από την έκδοση
οριστικής απόφασης, η εκ νέου πειθαρχική δίωξη για τα
ίδια πραγµατικά περιστατικά.

3. Πειθαρχική δίωξη περισσοτέρων για το ίδιο ή για συ-
ναφή πειθαρχικά παραπτώµατα επιτρέπεται εφόσον α-
νήκουν στην αρµοδιότητα του ιδίου πειθαρχικού οργά-
νου ή συµβουλίου.

4. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα που φέρο-
νται ότι έχουν διαπραχθεί από τον ίδιο διωκόµενο, δύνα-
νται να αποτελέσουν αντικείµενο της ίδιας πειθαρχικής
δίωξης. Αν ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές διώξεις, οι
υποθέσεις δύνανται, κατ’ εκτίµηση των συνθηκών, να συ-
νεκδικασθούν.

5. Το παραπεµπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται.
6. Το παραπεµπτήριο έγγραφο και η κλήση σε απολο-

γία επιδίδονται αµελλητί στον διωκόµενο. Η επίδοση αυ-
τών, καθώς και όλων των εγγράφων της διαδικασίας,
διενεργείται µε την αποστολή τους µέσω του ηλεκτρονι-
κού υπηρεσιακού ταχυδροµείου στην υπηρεσιακή ηλε-
κτρονική διεύθυνση του διωκοµένου. Τεκµαίρεται ότι ο
αποδέκτης του εγγράφου αποκτά πρόσβαση στο περιε-
χόµενο αυτού το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
από την επίδοση, εκτός αν ο αποδέκτης αποδείξει τη
συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την
πρόσβαση στο περιεχόµενο του εγγράφου ή αν η αδυνα-
µία αυτή οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα
του δηµόσιου τοµέα. Αν η επίδοση µε τον τρόπο αυτόν
δεν καθίσταται, για οποιονδήποτε λόγο, εφικτή, τότε
διενεργείται µε υπάλληλο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος ή µε δικαστικό επιµελητή, µε απόδειξη παρα-
λαβής. Αν ο διωκόµενος αρνηθεί την παραλαβή, αυτός
που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη, στην οποία
βεβαιώνεται η άρνηση.

7. Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται από τον Πρύτανη
γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον Υπουργό Παιδείας και
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Θρησκευµάτων, προκειµένου να κρίνει αν συντρέχει νό-
µιµη περίπτωση θέσης του διωκοµένου σε κατάσταση α-
ποχής από την άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 182
Σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής δίκης

1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε-
ξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. Η ποινική δίκη δεν
αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όρ-
γανο δύναται, ωστόσο, µε απόφασή του η οποία είναι ε-
λευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λό-
γους, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η ο-
ποία δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστο-
λή δεν επιτρέπεται, αν το πειθαρχικό παράπτωµα, λόγω
των συνθηκών τέλεσης και αποκάλυψής του, θίγει σοβα-
ρά το κύρος και τη δηµόσια εικόνα του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.).

2. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση
που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικα-
στηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα µόνο
ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγµατικών περι-
στατικών που στοιχειοθετούν την αντικειµενική υπόστα-
ση πειθαρχικού παραπτώµατος.

3. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και στον
αρµόδιο Πρύτανη έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν
χωρίς καθυστέρηση, εφόσον αφορούν σε µέλος Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): 
α) ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κάθε ποινική δίωξη που

ασκείται, β) ο Γραµµατέας του Δικαστηρίου ή του δικα-
στικού συµβουλίου, τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά
βουλεύµατα καθώς και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές
αποφάσεις σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας και γ) ο Διευθυ-
ντής φυλακών, την περίπτωση εγκλεισµού σε σωφρονι-
στικό κατάστηµα. Επί καταδικαστικών αποφάσεων η ά-
σκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική. Στις
λοιπές περιπτώσεις, τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα ο-
φείλουν, εντός ενός (1) µηνός από την ενηµέρωσή τους
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, να αποφαίνονται αιτιολο-
γηµένα για την άσκηση ή µη πειθαρχικής δίωξης σε βά-
ρος του µέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Α.Ε.Ι..

Άρθρο 183
Πειθαρχικά όργανα µελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού

1. Στα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) την πειθαρχική εξουσία ασκούν:
α) ο Πρύτανης ή ασκών χρέη Πρύτανη ή ο Πρόεδρος

της Διοικούσας Επιτροπής και, αν κωλύεται, ο νόµιµος α-
ναπληρωτής του, οι οποίοι δύνανται να επιβάλλουν την
ποινή προστίµου µέχρι του ύψους αποδοχών ενός (1)
µηνός,
β) το Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. των Ανώτα-

των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), το οποίο δύναται
να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή.

2. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται
να ασκήσει πειθαρχική δίωξη για παραπτώµατα που προ-
βλέπονται στον παρόντα ή σε άλλον ειδικό νόµο: α) σε
βάρος µέλους Δ.Ε.Π. διά του Πρύτανη και β) σε βάρος

του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη,  Κοσµήτορα ή Προέδρου
Τµήµατος ή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Διοι-
κούσας Επιτροπής δια της παραποµπής του ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου.

3. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο εισάγονται τα πειθαρχικά
παραπτώµατα µελών Δ.Ε.Π. που, κατά την κρίση του α-
σκούντος την πειθαρχική δίωξη, µπορεί να επισύρουν
ποινή ανώτερη του προστίµου µέχρι του ύψους αποδο-
χών ενός (1) µηνός.

4. Αν τελεσθεί παράπτωµα σε άλλο Α.Ε.Ι, πειθαρχική
εξουσία ασκεί ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το
µέλος Δ.Ε.Π..

5. Αν τελεσθεί παράπτωµα από µέλος Δ.Ε.Π. κατά την
άσκηση καθηκόντων Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, Κοσµήτο-
ρα ή Προέδρου Τµήµατος ή Προέδρου και Αντιπροέδρου
Διοικούσας Επιτροπής Α.Ε.Ι., αρµόδιο πειθαρχικό όργα-
νο καθίσταται, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, το Πειθαρ-
χικό Συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. Αν κατά τον
χρόνο της παραποµπής το µέλος Δ.Ε.Π. δεν ασκεί τα κα-
θήκοντα αυτά, η παραποµπή ενεργείται από τον Πρύτα-
νη ή τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και, αν κω-
λύεται, από τον Υπουργό Παιδείας  και Θρησκευµάτων.

6. Στους ιατρούς µέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε πανε-
πιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές µονάδες
νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας εφαρµό-
ζεται, κατά την άσκηση του κλινικού τους έργου εντός
των νοσοκοµείων, το πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του
Ε.Σ.Υ. και  ελέγχονται πειθαρχικά για τις πράξεις ή πα-
ραλείψεις τους από τα αντίστοιχα πειθαρχικά όργανα
του Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 184
Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού 

1. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) προεδρεύει, κατ’ εναλλαγή ανά
διετία, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ή
του Αρείου Πάγου, ο οποίος αναπληρώνεται από Αντι-
πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου. Ο αναπληρωτής αυ-
τός, µαζί µε έναν (1) ακόµη Αντιπρόεδρο, ορίζονται, µε
πράξη του Προέδρου, στην αρχή κάθε δικαστικού έτους.
Στη σύνθεση του Συµβουλίου µετέχουν ως µέλη:
α) ένας (1) Αρεοπαγίτης, όταν προεδρεύει ο Πρόεδρος

του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ο αναπληρωτής του ή
ένας (1) Σύµβουλος Επικρατείας, όταν προεδρεύει ο
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο αναπληρωτής του, 
β) ένας (1) Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ο-

ποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τα οικεία
δικαστικά συµβούλια,
γ) ο Αντιπρύτανης στον οποίον ανατίθεται ο τοµέας

ευθύνης των ακαδηµαϊκών θεµάτων, ή ο Αντιπρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι. στο οποίο ο διωκό-
µενος είναι µέλος Δ.Ε.Π. και, αν κωλύεται, ο Αντιπρύτα-
νης στον οποίον ανατίθεται ο τοµέας ευθύνης των οικο-
νοµικών θεµάτων του Α.Ε.Ι. ή το µέλος Δ.Ε.Π. της Διοι-
κούσας Επιτροπής που έχει τα περισσότερα έτη υπηρε-
σίας στη βαθµίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθη-
γητή και, αν δεν υπάρχουν, του Επίκουρου Καθηγητή, 
δ) ένας (1) Πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας, µε τον

αναπληρωτή του, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Αν παραπέµπεται Πρύτανης ή Πρόεδρος Διοικούσας
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Επιτροπής, στο Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχει, στη θέση
του Αντιπρύτανη ή Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής,
ένας (1) επιπλέον Πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι., που ορίζεται
µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων.

3. Δεν επιτρέπεται να µετέχει ως µέλος του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου το πρόσωπο που άσκησε την πειθαρχική
δίωξη, ανεξάρτητα από την ιδιότητα που κατείχε κατά
τον χρόνο άσκησής της.

4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εδρεύει στην Αθήνα. Οι
συνεδριάσεις του διενεργούνται στο κατάστηµα του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Χρέη γραµµατέα του Πει-
θαρχικού Συµβουλίου ασκεί ο Γραµµατέας του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας  ή ο αναπληρωτής του που ορίζεται
από αυτόν.

5. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η θητεία του
Συµβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την πρώτη ηµέ-
ρα του ακαδηµαϊκού έτους.

Άρθρο 185
Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου 

µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται της πειθαρ-
χικής υπόθεσης είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παρα-
ποµπής από το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Με το παρα-
πεµπτήριο έγγραφο συνυποβάλλονται και τα στοιχεία
που στηρίζουν την παραποµπή.

2. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, αφού λάβει το παρα-
πεµπτήριο, ορίζει εισηγητή  από τα µέλη του Συµβουλί-
ου, τακτικά και αναπληρωµατικά. Ο ορισµός του εισηγη-
τή επιδίδεται στον διωκόµενο δεκαπέντε (15) τουλάχι-
στον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση του Συµβουλίου.

3. Ο εισηγητής αντικαθίσταται αν κωλύεται ή αν γίνει
αποδεκτή από το Πειθαρχικό Συµβούλιο αίτηση εξαίρε-
σης εκ µέρους του διωκοµένου, η οποία υποβάλλεται µέ-
σα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την επίδοση της
πράξης ορισµού του εισηγητή.

4. Ο εισηγητής ασκεί καθήκοντα ανακριτή και µπορεί
να ενεργεί κάθε κατά την κρίση του αναγκαία εξέταση,
να καλεί µάρτυρες και να ζητά από οποιοδήποτε  πρόσω-
πο ή Αρχή τα απαραίτητα έγγραφα για τη διακρίβωση
του πειθαρχικού αδικήµατος. Ενώπιον του εισηγητή ο
διωκόµενος εξετάζεται ανωµοτί. Ύστερα από τη συµπλή-
ρωση της δικογραφίας, ο εισηγητής την υποβάλλει µαζί
µε έγγραφη πρότασή του στο Συµβούλιο.

5. Ο Πρόεδρος ορίζει ηµέρα και ώρα µη δηµόσιας συ-
νεδρίασης. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να κρίνει,
µε αιτιολογηµένη απόφασή του, ότι δεν στοιχειοθετείται
πειθαρχική κατηγορία, αν θεωρήσει αυτήν ως προφανώς
αβάσιµη, ή να διατάξει περαιτέρω ανάκριση ή να κρίνει
ώριµη την υπόθεση και να διατάξει την κλήση του διωκο-
µένου σε απολογία, σε ηµέρα δηµόσιας συνεδρίασης
που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

6. Η κλήση σε απολογία, εκτός από τα στοιχεία που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 181, πρέπει να
περιέχει και κλήση προς τον διωκόµενο να προσέλθει και
να λάβει γνώση, κατόπιν αίτησής του, των στοιχείων του
φακέλου, να  υποβάλει υπόµνηµα, να προσκοµίσει απο-
δείξεις και να παραστεί κατά τη συζήτηση.  Ο διωκόµε-
νος µπορεί να προτείνει την εξέταση µέχρι πέντε (5)
µαρτύρων.

7. Η κλήση σε απολογία επιδίδεται δεκαπέντε (15) η-

µέρες πριν από τη συνεδρίαση στον διωκόµενο, σύµφω-
να µε την παρ. 6 του άρθρου 181. 

8. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως ή και προφορι-
κώς κατά τη συνεδρίαση ενώπιον του Συµβουλίου. Ο
διωκόµενος µπορεί να παραστεί κατά τη συζήτηση της υ-
ποθέσεως και δια ή µετά πληρεξουσίου. Αν ο διωκόµε-
νος δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση και δεν έχει κλη-
τευθεί νοµίµως ή εµπροθέσµως ή δεν προσήλθε λόγω α-
νυπέρβλητου κωλύµατος, ορίζεται νέα ηµεροµηνία για
συζήτηση. Αν ο διωκόµενος απουσιάζει χωρίς να συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου, θεωρεί-
ται ωσεί παρών. Το Συµβούλιο δύναται, και αν δεν συ-
ντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, να αναβάλει για
µια (1) µόνο φορά τη συζήτηση, λόγω της µη προσέλευ-
σης του διωκοµένου ή µάρτυρα, του οποίου η εµφάνιση
κρίνεται αναγκαία, ή για άλλον σπουδαίο λόγο. Για την
προσαγωγή µαρτύρων εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96, διόρθ.
σφάλµ. Α΄ 122).

9. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο εισηγητής δια-
βάζει περίληψη της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου για εισαγωγή της υπόθεσης προς δηµόσια συζήτη-
ση και εκθέτει περαιτέρω κρίσιµα στοιχεία. Στη συνέ-
χεια, καλούνται για εξέταση οι µάρτυρες και δίνεται ο
λόγος στον διωκόµενο να αναπτύξει, αν επιθυµεί, αυτο-
προσώπως ή και µε τον πληρεξούσιό του, την απολογία
του και να απαντήσει στα ερωτήµατα των µελών του
Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου διευθύνει τη
συζήτηση, καθορίζει, αν παρίσταται ανάγκη και ανάλογα
µε τη φύση της υπόθεσης, τον χρόνο αγορεύσεων, απευ-
θύνει ερωτήσεις στους µάρτυρες ή στον διωκόµενο και
δίνει την άδεια στα µέλη του Συµβουλίου και στον διω-
κόµενο να υποβάλουν ερωτήσεις. Στο τέλος της συζητή-
σεως ο Πρόεδρος δύναται, κατά την κρίση του, να χορη-
γήσει στον διωκόµενο προθεσµία µέχρι επτά (7) ηµερών
για την υποβολή υποµνήµατος. Για τη συνεδρίαση του
Πειθαρχικού Συµβουλίου συντάσσεται από τον γραµµα-
τέα πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον
Πρόεδρο. Το πρακτικό περιέχει µε συντοµία τις καταθέ-
σεις των µαρτύρων, την προφορική απολογία του διωκο-
µένου, καθώς και έκθεση για κάθε αξιόλογο γεγονός
που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Πρόε-
δρος δύναται να διατάξει την αυτολεξεί καταχώριση ου-
σιωδών µερών των καταθέσεων ή δηλώσεων που γίνο-
νται κατά τη συνεδρίαση, καθώς και να επιτρέψει την υ-
παγόρευσή τους.

10. Στην ενώπιον του Συµβουλίου διαδικασία εφαρµό-
ζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 93 του Συντάγµατος.
Εφαρµόζονται επίσης οι περί εξαίρεσης δικαστών διατά-
ξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και καλείται για την
εκδίκαση της ένστασης, αντί του µέλους για το οποίο ζη-
τείται η εξαίρεση, ο αναπληρωτής αυτού.

11. Το Συµβούλιο αποφασίζει επί της κατηγορίας σε
διάσκεψη, µε φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψη-
φία του συνόλου των µελών του. Η απόφαση περιλαµβά-
νει τον τόπο και χρόνο της έκδοσης αυτής, τη σύνθεση
του Συµβουλίου, το ονοµατεπώνυµο και τον βαθµό του
διωκοµένου, το πειθαρχικό αδίκηµα που του αποδόθηκε,
την απολογία του ή τον λόγο µη παράστασης και απολο-
γίας, την αιτιολογία τόσο ως προς την κρίση περί ενοχής
εν όλω ή εν µέρει ή περί απαλλαγής όσο και ως προς την
επιµέτρηση της ποινής, τον τρόπο σχηµατισµού της
πλειοψηφίας, καθώς και τα ονόµατα και τη γνώµη των
µελών που τυχόν µειοψήφησαν. Η απόφαση υπογράφε-
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ται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και απαγγέλλε-
ται δηµόσια.

12. Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.

Άρθρο 186
Πειθαρχικά όργανα µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

1. Στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), πειθαρχική εξουσία ασκούν:
α) ο Πρύτανης, ή ο ασκών χρέη Πρύτανη ή ο Πρόεδρος

της Διοικούσας Επιτροπής και, αν κωλύεται, ο νόµιµος α-
ναπληρωτής του, ο οποίοι δύνανται να επιβάλλουν ποινή
προστίµου µέχρι του ύψους των αποδοχών ενός (1) µη-
νός,
β) ο Κοσµήτορας της Σχολής, ο οποίος δύναται να επι-

βάλλει ποινή προστίµου µέχρι του ύψους των δύο τρίτων
(2/3) των µηνιαίων αποδοχών,
γ) το Πειθαρχικό Συµβούλιο Μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και

Ε.Τ.Ε.Π. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), το οποίο δύναται να επιβάλλει οποιαδήποτε ποι-
νή.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. συγκροτείται µε απόφαση του Πρύτανη του
Α.Ε.Ι. για θητεία δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει την πρώτη
ηµέρα του ακαδηµαϊκού έτους, και αποτελείται από:
α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων

του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου υ-
πάγεται η έδρα του Α.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Οργανι-
σµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., ν. 4938/2022, Α΄ 35) µε τον αναπλη-
ρωτή του, ως πρόεδρο,
β) τον αρµόδιο για τις ακαδηµαϊκές υποθέσεις Αντι-

πρύτανη, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αρµόδιο για
τις οικονοµικές υποθέσεις Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον
Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ο οποίος ανα-
πληρώνεται από το αρχαιότερο µέλος Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της   Διοικούσας Επιτρο-
πής του Α.Ε.Ι.,
γ) τον Κοσµήτορα άλλης Σχολής από αυτήν στην ο-

ποία υπηρετεί ο διωκόµενος, µε τον αναπληρωτή του,
δ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν τη βαθµίδα του

Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και αν δεν υπάρ-
χουν, του Επίκουρου Καθηγητή, τα οποία κληρώνονται
µε τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των µελών
Δ.Ε.Π., ως µέλη. Η κλήρωση διενεργείται από τον Πρύ-
τανη σε ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Χρέη γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκεί

διοικητικός υπάλληλος του Α.Ε.Ι., που ορίζεται από τον
Πρύτανη, µε τον αναπληρωτή του.

3. Στα µέλη Ε.Δ.Ι.Π. που υπηρετούν ως ιατροί του Ε-
θνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σε πανεπιστηµιακές
κλινικές, εργαστήρια και ειδικές µονάδες νοσοκοµείων,
εφαρµόζεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως
ιατρών του Ε.Σ.Υ., το πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του
Ε.Σ.Υ. και ελέγχονται πειθαρχικά για τις πράξεις ή παρα-
λείψεις τους από τα αντίστοιχα πειθαρχικά όργανα του
Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 187
Επίδοση και εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων

1. Η επίδοση των πειθαρχικών αποφάσεων διενεργεί-
ται κατά την παρ. 6 του άρθρου 181. 

2. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου µελών Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διαβιβάζε-
ται: α) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και
περίληψή της δηµοσιεύεται δι’ αυτού στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και β) στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., προ-
κειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες. Οι α-
παλλακτικές αποφάσεις δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι αποφάσεις των µονοµελών πειθαρχικών οργά-
νων και των πειθαρχικών  συµβουλίων εκτελούνται από
την επίδοσή τους, εφόσον καταστούν τελεσίδικες.

4. Τελεσίδικη είναι η πειθαρχική απόφαση η οποία δεν
υπόκειται σε ένσταση ή της οποίας η προθεσµία άσκη-
σης παρήλθε άπρακτη, καθώς και η απόφαση που εκδό-
θηκε επ’ αυτής.

5. Η εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει πρόστιµο
γίνεται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών. Το ποσό
του προστίµου παρακρατείται από τις αποδοχές του
πρώτου µήνα από την περιέλευση της πειθαρχικής από-
φασης στον εκκαθαριστή. Αν το πρόστιµο είναι ανώτερο
από το ένα τέταρτο (1/4) των µηνιαίων αποδοχών του τι-
µωρηµένου, η παρακράτηση γίνεται σε περισσότερες
µηνιαίες δόσεις, οι οποίες ορίζονται από την πειθαρχική
απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία παρακράτηση
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των
µηνιαίων αποδοχών. Αν ο τιµωρηµένος αποχωρήσει από
την υπηρεσία, τα ποσά που οφείλει εισπράττονται σύµ-
φωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 366/1974, Α΄ 90) και περιέρχονται στα δη-
µόσια έσοδα. Αν ο τιµωρηµένος αποβιώσει, η οφειλή, κα-
τά το ποσό που δεν έχει εισπραχθεί, διαγράφεται.

6. Η εκτέλεση της ποινής της στέρησης δικαιώµατος
εξέλιξης αρχίζει από την απαγγελία της πειθαρχικής α-
πόφασης, ενώ η εκτέλεση της ποινής της προσωρινής
παύσης αρχίζει την επόµενη ηµέρα από την επίδοση της
απόφασης στον τιµωρηµένο. Κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης της ποινής της προσωρινής παύσης ο τιµωρηµένος:
α) δεν επιτρέπεται να ασκεί τα καθήκοντά του, ούτε άλ-
λη αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί σ΄ αυτόν µε την ιδιό-
τητά του ως µέλους Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και β) στερείται το σύνολο των απο-
δοχών του κάθε µήνα. Η παρακράτηση γίνεται από τον
εκκαθαριστή των αποδοχών του και το ποσό που παρα-
κρατείται περιέρχεται στα δηµόσια έσοδα.

7. Οι πειθαρχικές αποφάσεις καταχωρίζονται στο σχε-
τικό µητρώο του µέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή
Ε.Τ.Ε.Π. που τηρείται στο Α.Ε.Ι.. Οι ποινές της επίπλη-
ξης, του προστίµου, της στέρησης δικαιώµατος εξέλιξης
και της προσωρινής παύσης διαγράφονται από το µη-
τρώο των µελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. και
δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις τους, µετά ένα
(1) έτος, τρία (3), τρία (3) και πέντε (5) έτη αντίστοιχα α-
πό την τελεσιδικία της απόφασης, αν κατά τα χρονικά
αυτά διαστήµατα δεν έχει επιβληθεί οποιαδήποτε νέα
πειθαρχική ποινή. Αν στα χρονικά διαστήµατα του δεύτε-
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ρου εδαφίου επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η διαγρα-
φή επέρχεται µετά την πάροδο του χρόνου που προβλέ-
πεται γι’ αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη του
χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη.

Άρθρο 188
Ένσταση και προσφυγή

1. Οι πειθαρχικές αποφάσεις των µονοµελών πειθαρχι-
κών οργάνων, πλην της έγγραφης επίπληξης, υπόκεινται
σε ένσταση από το µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.),  που τιµωρήθηκε ενώπιον του αρµόδιου πειθαρ-
χικού συµβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας εί-
κοσι (20) ηµερών από την επίδοση. Δικαίωµα ένστασης
εναντίον κάθε πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς πει-
θαρχικού οργάνου έχει ο Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την
άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής
απόφασης.

2. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µε-
λών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. προσβάλλονται µε προσφυγή ου-
σίας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τα µέλη
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. δύνανται να ασκή-
σουν προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν την
ποινή της οριστικής παύσης και ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποια-
δήποτε άλλη ποινή.

3. Δικαίωµα ένστασης και προσφυγής έχει και ο Διοι-
κητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), εφόσον
τούτο προβλέπεται στις διατάξεις περί πειθαρχικής αρ-
µοδιότητας του Διοικητή της Αρχής.

4. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής δεν ανα-
στέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Δύ-
ναται, όµως, να χορηγηθεί αναστολή της εκτέλεσης, ύ-
στερα από αίτηση του διωκοµένου, κατά τις διατάξεις
της νοµοθεσίας για το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ανα-
στέλλεται η εκτέλεση των αποφάσεων που επιβάλλουν
την ποινή της οριστικής παύσης µέχρι την άπρακτη πά-
ροδο της προθεσµίας άσκησης της προσφυγής ή µέχρι
τη δηµοσίευση της απόφασης του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας επί της προσφυγής.

5. Με την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης
της προσφυγής κατά απόφασης που επιβάλλει την ποινή
της οριστικής παύσης ή από την ηµέρα δηµοσίευσης της
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας που απορρί-
πτει την προσφυγή, επέρχεται αυτοδίκαια η λύση της υ-
πηρεσιακής σχέσης του µέλους που τιµωρήθηκε.

Άρθρο 189
Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας

1. Αν µετά από την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε
την οποία απαλλάσσεται µέλος Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την ο-
ριστική παύση, εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική από-
φαση ποινικού δικαστηρίου, µε την οποία διαπιστώνο-

νται πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικει-
µενική υπόσταση παραπτωµάτων που δύνανται να επισύ-
ρουν την ποινή της οριστικής  παύσης, η πειθαρχική δια-
δικασία επαναλαµβάνεται, µετά από αίτηση του Πρύτανη
ή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, εντός δύο
(2) ετών από τη δηµοσίευση της αµετάκλητης ποινικής
απόφασης.

2. Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέ-
πεται και όταν έχει εκδοθεί καταδικαστική πειθαρχική α-
πόφαση, χωρίς να προκύπτει ότι έχει ληφθεί υπόψη κα-
ταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε.

3. Αν µετά από την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχι-
κής απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε
ποινή, εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση
ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα για την πράξη ή
την παράλειψη για την οποία  τιµωρήθηκε πειθαρχικά το
µέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., η πειθαρχική
διαδικασία επαναλαµβάνεται, µετά από αίτηση του µέ-
λους που τιµωρήθηκε, εντός  προθεσµίας δύο (2) ετών α-
πό τη δηµοσίευση της αµετάκλητης ποινικής απόφασης
ή βουλεύµατος.

4. Αν έχει εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση, κα-
τά την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας δύναται
να επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη από αυτήν που
είχε επιβληθεί. Αν έχει εκδοθεί αθωωτική ποινική απόφα-
ση, δύναται να επιβληθεί ελαφρότερη ποινή ή να εκδοθεί
απαλλακτική απόφαση. Αν το µέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. είχε τιµωρηθεί µε οριστική παύση, δι-
καιούται, µετά την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικα-
σίας και την έκδοση απόφασης του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου µε διαφορετικό περιεχόµενο, να επαναδιορισθεί
στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.), µε απόφαση
του Πρύτανη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη κενής
θέσης.

Άρθρο 190
Οµότιµοι καθηγητές

Για τη διάγνωση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των
οµότιµων καθηγητών και αφυπηρετησάντων µελών Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που προ-
σφέρουν διδακτικό ή ερευνητικό έργο στο πλαίσιο προ-
γραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύ-
κλου σπουδών και ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπου-
δών ή συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα ή είναι
επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων,
διενεργείται, µε εντολή του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., Ένορκη
Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 126
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄ 26). Αν κριθεί από το αρµόδιο όργανο ανάθεσης των
καθηκόντων ότι οι ανωτέρω καθηγητές υπέπεσαν σε πει-
θαρχικό παράπτωµα του παρόντος, ανακαλούνται η ανά-
θεση διδακτικών καθηκόντων και η συµµετοχή στο ερευ-
νητικό πρόγραµµα. Η Σύγκλητος, κατόπιν εισήγησης του
Πρύτανη, δύναται να αφαιρέσει τον τίτλο του οµότιµου
καθηγητή.

Άρθρο 191
Πρόσθετο προσωπικό

1. Στο πρόσθετο προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που παρέχει διδακτικό, ερευνη-
τικό ή κλινικό έργο βάσει συµβάσεως ορισµένου χρόνου,
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καθώς και στο πρόσθετο προσωπικό που απασχολείται
δυνάµει σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου
σε ερευνητικά έργα/προγράµµατα µέσω του Ειδικού Λο-
γαριασµού Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. για τη διάγνω-
ση συµπεριφοράς η οποία αντίκειται προς τις υποχρεώ-
σεις του που απορρέουν από το Σύνταγµα, τις κείµενες
διατάξεις και τους όρους της σύµβασής του ή είναι α-
συµβίβαστη προς την ιδιότητά του και θίγει το κύρος του
ή το κύρος του Α.Ε.Ι., ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δύναται να
διατάσσει Ε.Δ.Ε., που διενεργείται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 126 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26). Στο προσωπικό αυτό δύνανται να
επιβληθούν, µε απόφαση του Πρύτανη, οι πειθαρχικές
ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου µέχρι
του ύψους   των αποδοχών ενός (1) µηνός. Αν η σοβαρό-
τητα του παραπτώµατος δικαιολογεί την καταγγελία της
σύµβασης, αυτή γίνεται µε απόφαση του Πρύτανη µετά
από σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος. Η
λύση της σύµβασης επέρχεται από την ανακοίνωση της
απόφασης στον απασχολούµενο.   

2. Στο πρόσθετο ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε
πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές µονά-
δες νοσοκοµείων που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκο-
µεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) εφαρµόζε-
ται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως ιατρών
του Ε.Σ.Υ., το πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ.
και το προσωπικό αυτό ελέγχεται πειθαρχικά για τις πρά-
ξεις ή παραλείψεις τους από τα αντίστοιχα πειθαρχικά
όργανα του Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 192
Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων

Οι πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και οι διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), ε-
φαρµόζονται αναλόγως και συµπληρωµατικώς, σε όσα
ζητήµατα δεν ρυθµίζονται ειδικώς µε τις διατάξεις του
παρόντος.

Άρθρο 193
Οριστική παύση λόγω ποινικής καταδίκης, νόσου, 

αναπηρίας ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. δύνανται να παυθούν για
τους ίδιους λόγους που παύονται και οι δικαστικοί λει-
τουργοί, λόγω ποινικής καταδίκης, νόσου, αναπηρίας ή
αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας, κατόπιν απόφασης
του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η σχετική δικαστική από-
φαση διαβιβάζεται αµελλητί από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων ή τον Πρύτανη στο Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο. 

2. Η υπαλληλική σχέση των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή
Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. λύεται κατά τις οικείες διατάξεις του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). 

Άρθρο 194
Αποχή από την άσκηση καθηκόντων

1. Το µέλος Δ.Ε.Π. απέχει υποχρεωτικά από την άσκη-
ση των καθηκόντων του µε πράξη του Υπουργού Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων: (α) Εάν καταδικάστηκε για οποια-
δήποτε πράξη σε βαθµό κακουργήµατος ή για έγκληµα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για έγκληµα οικονοµι-
κής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (β) εάν κατα-
δικάστηκε τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δω-
ροληψία, δωροδοκία, πλαστογραφία, πλαστογραφία πι-
στοποιητικών κατά την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ποινι-
κού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) ή απιστία, σε στερητική
της ελευθερίας ποινή που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες,
(γ) εάν στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστε-
ρα από ένταλµα προσωρινής κράτησης ή δικαστική από-
φαση, έστω και αν κρίθηκε προσωρινώς απολυτέος ή α-
πολύθηκε µε εγγύηση και για όσο χρόνο διαρκεί η κατά-
σταση αυτή. Η αποχή στην περ. (α) παύει µε την έκδοση
τελεσίδικης αθωωτικής ποινικής απόφασης, στην περ.
(β) διαρκεί έως την έκδοση απόφασης του Πειθαρχικού
Συµβουλίου µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και στην περ. (γ)
διαρκεί µέχρι την έκδοση απαλλακτικού βουλεύµατος ή
αθωωτικής ποινικής απόφασης. 

2. Το µέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. απέχει
υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του µε α-
πόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Ε-
πιτροπής ή του νόµιµου αναπληρωτή του, εάν καταδικά-
σθηκε για αδίκηµα το οποίο µπορεί να επισύρει την έκ-
πτωση από την υπηρεσία κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για
ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση
ή για έγκληµα σχετικά µε το νόµισµα. Απέχει επίσης υ-
ποχρεωτικά εάν στερήθηκε την προσωπική του ελευθε-
ρία, ύστερα από ένταλµα προσωρινής κράτησης ή δικα-
στική απόφαση έστω και αν κρίθηκε προσωρινώς απολυ-
τέος ή απολύθηκε µε εγγύηση και για όσο χρόνο διαρκεί
η κατάσταση αυτή. Η υποχρεωτική αποχή παύει µε την
έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. 

3. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βά-
ρος µέλους Δ.Ε.Π., ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να αποφασίσει, µετά από γνώµη της Συ-
γκλήτου, ότι ο διωκόµενος πρέπει να απέχει από την ά-
σκηση των καθηκόντων του µέχρι την έκδοση της πει-
θαρχικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, εάν το µέλος
Δ.Ε.Π. έχει συγχρόνως την ιδιότητα οργάνου διοίκησης,
το ερώτηµα του Υπουργού προς την Σύγκλητο µπορεί να
περιορισθεί στην αποχή µόνο ως προς καθήκοντα του
οργάνου διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση για τη λήψη από-
φασης απαιτείται η προηγούµενη κλήση προς ακρόαση
του διωκοµένου ενώπιον του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. 

4. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βά-
ρος µέλους Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ο Πρύτανης δύ-
ναται να αποφασίσει ότι ο διωκόµενος πρέπει να απέχει
από την άσκηση των καθηκόντων του µέχρι την έκδοση
της πειθαρχικής απόφασης. Το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 3 εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 

5. Κατά τη διάρκεια αποχής, κατά τις προηγούµενες
παραγράφους, από την άσκηση καθηκόντων του µέλους
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. καταβάλλο-
νται το ήµισυ του βασικού µισθού και η οικογενειακή πα-
ροχή. Δεν καταβάλλονται τα επιδόµατα που σχετίζονται
µε την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως εκάστοτε
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Αν στο µέλος
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. επιβλήθηκε η
ποινή της οριστικής παύσης για το παράπτωµα της αδι-
καιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων
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άνω των τριάντα (30) ηµερών κατά τη διάρκεια του ακα-
δηµαϊκού έτους, αυτό δεν δικαιούται τις αποδοχές του
χρόνου αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του. Οι
διατάξεις περί απασχόλησης σε έργα ασυµβίβαστα προς
την ιδιότητά του ή σε έργα που απαγορεύονται ισχύουν
και κατά τη διάρκεια της αποχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 195
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζο-
νται στους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου σπουδών.

2. Για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται ως:
α) «Ίδρυµα», το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.),

οι επιµέρους οργανικές µονάδες του, τα νοµικά πρόσω-
πα και οι ειδικές δοµές που συνδέονται θεσµικά ή συνερ-
γάζονται µε αυτό, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις
του οργανισµού του ιδρύµατος και του εσωτερικού του
κανονισµού.
β) «Προπτυχιακοί φοιτητές», «µεταπτυχιακοί φοιτη-

τές» και «υποψήφιοι διδάκτορες», οι φοιτητές του πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, αντίστοιχα.
Όπου στο παρόν Κεφάλαιο χρησιµοποιείται ο όρος «φοι-
τητής», χωρίς περαιτέρω διακρίσεις, νοούνται οι φοιτη-
τές και των τριών κύκλων σπουδών.
γ) «Μέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας», τα µέλη

του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
καθώς και το διοικητικό και εν γένει προσωπικό του
Α.Ε.Ι., οι επιστηµονικοί συνεργάτες, το λοιπό βοηθητικό
και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό, οι επι-
σκέπτες καθηγητές, οι επισκέπτες ερευνητές ή εντεταλ-
µένοι διδάσκοντες ή ερευνητές επί συµβάσει, οι µεταδι-
δακτορικοί ερευνητές και επισκέπτες, οι καθηγητές αλ-
λοδαπής µε παράλληλη απασχόληση, οι οµότιµοι και επί-
τιµοι καθηγητές, οι ερευνητές ή άλλα µέλη που δραστη-
ριοποιούνται ή συνδέονται ακαδηµαϊκά, ερευνητικά ή εκ-
παιδευτικά µε το ίδρυµα και το προσωπικό των νοµικών
προσώπων που αυτό εποπτεύει. Στα µέλη της πανεπι-
στηµιακής κοινότητας σύµφωνα µε την παρούσα περι-
λαµβάνεται και το προσωπικό που έχει µε οποιονδήποτε
τρόπο διατεθεί ή υπηρετεί ή εργάζεται στο ίδρυµα και
στα νοµικά πρόσωπα αυτού, ανεξάρτητα από τη νοµική
φύση της σχέσης που το συνδέει µε αυτό.

Άρθρο 196
Βασικές αρχές

1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποι-
νικής δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και στο πει-
θαρχικό δίκαιο των φοιτητών, εφόσον δεν αντίκεινται
στις ρυθµίσεις του παρόντος και συνάδουν µε τη φύση
και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.

2. Εφαρµόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που α-
φορούν:
α) στους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιότητας και

της ικανότητας προς καταλογισµό,
β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για

την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
γ) στην έµπρακτη µετάνοια,
δ) στο δικαίωµα σιγής του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ε) στην πραγµατική και νοµική πλάνη,
στ) στο τεκµήριο αθωότητας του πειθαρχικώς διωκο-

µένου,
ζ) στην επιείκεια υπέρ του πειθαρχικώς διωκοµένου.

Άρθρο 197
Πειθαρχικά παραπτώµατα

1. Το πειθαρχικό παράπτωµα τελείται µε εκ προθέσεως
πράξη του φοιτητή η οποία µπορεί να του καταλογιστεί.
Το πειθαρχικό παράπτωµα δύναται να τελεστεί και από
αµέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωµα
δύναται να τελεστεί και µε παροχή συνδροµής σε τρίτο
πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού
παραπτώµατος.

2. Πειθαρχικά παραπτώµατα για τους φοιτητές συνι-
στούν:
α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,
β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άµεσης ή έµµε-

σης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείµενο επι-
στηµονικής ενασχόλησης ή έρευνας,
γ) η καταστροφή περιουσίας του Α.Ε.Ι., κινητής ή ακί-

νητης, που χρησιµοποιείται από το Α.Ε.Ι. ή µέλη της πα-
νεπιστηµιακής κοινότητας,
δ) η παρεµπόδιση της εύρυθµης λειτουργίας του

Α.Ε.Ι., συµπεριλαµβανοµένης τόσο της εκπαιδευτικής, ε-
ρευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της
λειτουργίας των µονοµελών και συλλογικών οργάνων
και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκα-
ταστάσεων και του εξοπλισµού του,
ε) η χρήση των στεγασµένων ή ανοικτών χώρων, των

εγκαταστάσεων, των υποδοµών και του εξοπλισµού του
Α.Ε.Ι. χωρίς την άδεια των αρµόδιων οργάνων του,
στ) η χρήση των στεγασµένων ή ανοικτών χώρων, των

εγκαταστάσεων, των υποδοµών και του εξοπλισµού του
Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν
µε την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων
για την τέλεση της πράξης αυτής,
ζ) η υπαίτια και µε οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των

στεγασµένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύµατος, συµπε-
ριλαµβανόµενης και της ηχορύπανσης,
η) η χρήση απαγορευµένων ουσιών, που εµπίπτουν

στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του Α.Ε.Ι. και η οποια-
δήποτε συµβολή στη διακίνηση αυτών,
θ) η τέλεση οποιουδήποτε πληµµελήµατος ή κακουρ-

γήµατος εφόσον συνδέεται µε τη φοιτητική ιδιότητα.

Άρθρο 198
Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή,
αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα, είναι οι εξής:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) απαγόρευση συµµετοχής σε εξετάσεις ενός ή πε-

ρισσοτέρων µαθηµάτων, για µία ή περισσότερες εξετα-
στικές περιόδους,
γ) προσωρινή ή µόνιµη απαγόρευση χρήσης εξοπλι-

σµού ή εγκαταστάσεων του ιδρύµατος,
δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από

έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες και
ε) οριστική διαγραφή. 
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2. Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας ε-
πιφέρει την αναστολή της ισχύος της ακαδηµαϊκής ταυ-
τότητας και την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των δι-
καιωµάτων που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της
συµµετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγ-
γραµµάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα
χρηµατικών ή άλλων παροχών από το ίδρυµα. Ποινή α-
ναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των έξι (6) µη-
νών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώµατος χρή-
σης των χώρων και υποδοµών του ιδρύµατος, καθώς και
του δικαιώµατος διαµονής στις φοιτητικές εστίες του
Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.

3. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παρ. 2 του άρ-
θρου 197 µπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις ποι-
νές της παρ. 1 του παρόντος, µε εξαίρεση την ποινή της
οριστικής διαγραφής, η οποία δύναται να επιβληθεί απο-
κλειστικά για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των περ. γ),
δ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 197.

4. Η πειθαρχική ευθύνη λήγει µε την απώλεια της φοι-
τητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, αν ο
πειθαρχικά διωκόµενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρό-
πον τη φοιτητική ιδιότητα.

Άρθρο 199
Πειθαρχικά όργανα

1. Πειθαρχικά όργανα είναι ο Πρύτανης, ο αρµόδιος Α-
ντιπρύτανης, ο Πρόεδρος του Τµήµατος, ο Κοσµήτορας
της Σχολής σε περίπτωση Μονοτµηµατικής Σχολής, οι α-
ναπληρωτές τους και το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτη-
τών.

2. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος και ο Κοσµήτορας της
Σχολής σε περίπτωση Μονοτµηµατικής Σχολής είναι αρ-
µόδιοι και για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της
έγγραφης επίπληξης και του αποκλεισµού από τη συµµε-
τοχή στις εξετάσεις ενός (1) ή περισσότερων µαθηµά-
των σε µία (1) εξεταστική περίοδο. Οι ίδιες ποινές επι-
βάλλονται και από τον Πρύτανη ή τον αρµόδιο ανά περί-
πτωση Αντιπρύτανη ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, αν
λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλε-
ση πειθαρχικού παραπτώµατος και δεν έχει ασκηθεί πει-
θαρχική δίωξη από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κο-
σµήτορα της Σχολής. Αν η βαρύτητα του παραπτώµατος
δικαιολογεί την επιβολή βαρύτερης ποινής, τα όργανα
των προηγούµενων εδαφίων παραπέµπουν την υπόθεση
στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών, το οποίο έχει την
αρµοδιότητα για την επιβολή και κάθε άλλης πειθαρχι-
κής ποινής.

3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών αποτελείται α-
πό:
α) τον αρµόδιο για τα ακαδηµαϊκά θέµατα Αντιπρύτα-

νη, ως Πρόεδρο, µε Αναπληρωτή του τον αρµόδιο για τα
διοικητικά θέµατα Αντιπρύτανη,
β) το αρχαιότερο µέλος της Κοσµητείας, µε αναπλη-

ρωτή του το αµέσως νεότερο µέλος της,
γ) δύο (2) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος µε τους αναπληρωτές τους,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών µε τον αναπλη-

ρωτή του.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών συγκροτείται µε

απόφαση του Πρύτανη για θητεία δύο (2) ετών, µε εξαί-
ρεση τον εκπρόσωπο των φοιτητών και τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται για θητεία ενός (1) έτους. Ο εκ-
πρόσωπος των φοιτητών και ο αναπληρωτής του αναδει-

κνύονται µε µυστική ψηφοφορία µε ηλεκτρονικά µέσα α-
πό το σύνολο των φοιτητών του Α.Ε.Ι., µε ανάλογη ε-
φαρµογή της διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου των
φοιτητών στη Σύγκλητο. Αν δεν αναδειχθεί ή απουσιάζει
ο εκπρόσωπος των φοιτητών, το πειθαρχικό συµβούλιο
συγκροτείται, λειτουργεί, συνεδριάζει και λαµβάνει νο-
µίµως αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή του. Χρέη γραµ-
µατέα εκτελεί µόνιµος διοικητικός υπάλληλος του Α.Ε.Ι.,
ο οποίος ορίζεται µε την πράξη συγκρότησης.

5. Η δίωξη και τιµωρία των πειθαρχικών παραπτωµά-
των αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.

Άρθρο 200
Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία

1. Η πειθαρχική δίωξη σε βάρος φοιτητή ασκείται από
τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος ή από τον Κοσµήτο-
ρα της Σχολής σε περίπτωση Μονοτµηµατικής Σχολής.
Δύναται να ασκηθεί και από τον Πρύτανη ή τον αρµόδιο
Αντιπρύτανη ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, αν λάβουν
γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πει-
θαρχικού παραπτώµατος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχι-
κή δίωξη από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κοσµή-
τορα της Σχολής.

2. Η πειθαρχική δίωξη φοιτητή αρχίζει είτε µε την έγ-
γραφη κλήση σε προηγούµενη ακρόαση (απολογία) του
πειθαρχικώς διωκόµενου ενώπιον του αρµόδιου µονοµε-
λούς πειθαρχικού οργάνου είτε µε την παραποµπή του
στο πειθαρχικό συµβούλιο, το οποίο τον καλεί σε απολο-
γία υποχρεωτικώς µετά την ολοκλήρωση της πειθαρχι-
κής ανάκρισης. Η κλήση σε απολογία γίνεται εγγράφως.
Στο έγγραφο κλήσης και στο παραπεµπτήριο έγγραφο,
το οποίο κοινοποιείται στον πειθαρχικώς διωκόµενο, πε-
ριγράφονται µε σαφή και ορισµένο τρόπο τα πραγµατικά
περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα
και παρατίθενται οι διατάξεις που το τυποποιούν, καθώς
και οι ποινές που προβλέπονται γι’ αυτό. Στα ίδια έγγρα-
φα γίνεται αναφορά και στο σχετικό αποδεικτικό υλικό,
στο οποίο ο πειθαρχικώς διωκόµενος έχει πρόσβαση εί-
τε µε επισκόπησή του είτε µε λήψη αντιγράφων. Η προ-
θεσµία που τάσσεται για απολογία είναι εύλογη και, πά-
ντως, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15)
ηµερών.

3. Μετά από το πέρας της ανάκρισης και πριν από την
έκδοση απόφασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών
καλεί εκ νέου τον φοιτητή σε ακρόαση, παρέχοντάς του
εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν δύναται να είναι µικρότερος
των πέντε (5) ηµερών, για την προετοιµασία της υπερά-
σπισής του. Ο φοιτητής έχει δικαίωµα να παρίσταται µε
συνήγορο και να προτείνει µάρτυρες υπεράσπισης. Αν ο
φοιτητής δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, λαµβάνε-
ται µέριµνα για τη µετάφραση των σηµαντικότερων εγ-
γράφων της διαδικασίας σε γλώσσα που κατανοεί και για
την παροχή σε αυτόν διερµηνέα.

4. Δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωµα εί-
ναι απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου ή εκκρεµοδικίας.

Άρθρο 201
Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών διεξάγει υπο-
χρεωτικά πειθαρχική ανάκριση. Κατ’ εξαίρεση, δεν είναι
υποχρεωτική η ανάκριση όταν:
α) τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντι-
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κειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος
προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπο αναµφισβήτη-
το,
β) ο φοιτητής οµολογεί µε την απολογία του κατά τρό-

πο που δεν επιδέχεται αµφισβήτησης ότι διέπραξε το
πειθαρχικό παράπτωµα,
γ) έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύµφωνα

µε τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96)
για ποινικό αδίκηµα που αποτελεί και πειθαρχικό παρά-
πτωµα,
δ) έχει διενεργηθεί, πριν από την έκδοση του παραπε-

µπτηρίου εγγράφου, Ένορκη Διοικητική Εξέταση ή άλλη
ένορκη εξέταση, κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο φοιτητή.
Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµα-
τος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου
ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών ζητά από τον
Κοσµήτορα της Σχολής ή τον Πρόεδρο του Τµήµατος, να
ορίσει µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού για
τη διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης, η οποία περα-
τώνεται εντός µηνός από την κοινοποίηση της απόφα-
σης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Φοιτητών περί διεξα-
γωγής πειθαρχικής ανάκρισης. Εκείνος που διενεργεί
την πειθαρχική ανάκριση, µπορεί να ζητήσει, µε αιτιολο-
γηµένη αίτησή του, παράταση της προθεσµίας αυτής. Η
παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα. Η πει-
θαρχική ανάκριση µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και
άλλων παραπτωµάτων του ίδιου φοιτητή, εφόσον προκύ-
πτουν επαρκή στοιχεία. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί
υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από εκείνον που διενεργεί
την ανάκριση.

3. Ανακριτικές πράξεις είναι:
α) η αυτοψία,
β) η εξέταση µαρτύρων,
γ) η πραγµατογνωµοσύνη,
δ) η ανωµοτί εξέταση του διωκοµένου.
4. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που

υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από
τους µάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογρά-
ψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναµία να υπογράψει, γίνε-
ται σχετική µνεία στην έκθεση.

Άρθρο 202
Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Αν υφίστανται σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις
για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, χωρίς όµως
να είναι γνωστά τα πρόσωπα που ευθύνονται, ο Πρόε-
δρος του Τµήµατος ή ο Κοσµήτορας σε περίπτωση Μο-
νοτµηµατικής Σχολής, παραγγέλλει Ένορκη Διοικητική
Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), ορίζοντας ταυτόχρονα το µέλος Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που θα τη διε-
ξαγάγει. Η Ε.Δ.Ε. αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για
τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώµατος
και τον προσδιορισµό των προσώπων που ευθύνονται,
καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις
οποίες αυτό έχει τελεστεί. Για τον σκοπό αυτόν, ο διε-
νεργών αυτή δύναται να αποφασίζει, πέραν της εξέτα-
σης µαρτύρων, τη διενέργεια αυτοψίας και πραγµατο-
γνωµοσύνης. Η Ε.Δ.Ε. δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής
δίωξης και ολοκληρώνεται εντός ενός (1) µηνός από την

παραγγελία της µε την υποβολή αιτιολογηµένης έκθε-
σης του διενεργήσαντος. Η έκθεση υποβάλλεται, µε όλα
τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον διατάξαντα τη
διενέργεια της Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 203
Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης

τους

1. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση
που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικα-
στηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο
ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγµατικών περι-
στατικών που στοιχειοθετούν την αντικειµενική υπόστα-
ση πειθαρχικού παραπτώµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η αµετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνε-
κτιµάται στην πειθαρχική διαδικασία.

2. Κατά την επιλογή και επιµέτρηση της ποινής συνε-
κτιµώνται ιδίως: α) η βαρύτητα της πράξης, β) η µορφή
και ο βαθµός της υπαιτιότητας, γ) οι συνθήκες τέλεσης,
δ) η δράση βάσει οργανωµένου σχεδίου, ε) αν ο πειθαρ-
χικά διωκόµενος διαδραµάτισε ρόλο ιθύνοντα ή συµµε-
τόχου σε πράξη που τελέστηκε από περισσότερους του
(1) ενός.

3. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι και τα
πραγµατικά περιστατικά, που στοιχειοθετούν το πειθαρ-
χικό αδίκηµα και δικαιολογούν την κρίση του οργάνου
για την επιµέτρηση της ποινής που επέβαλε.

4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών λαµβάνει απο-
φάσεις κατά πλειοψηφία. Αν πειθαρχική απόφαση περί ε-
νοχής του διωκοµένου έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, ό-
λα τα µέλη του συµβουλίου ψηφίζουν για την ποινή που
επιβάλλεται. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία
δεν επιτρέπεται. Η ισοψηφία λειτουργεί υπέρ του διωκο-
µένου.

Άρθρο 204
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων και ποινών

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 198, τα
πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά την πα-
ρέλευση πέντε (5) ετών από τον χρόνο τέλεσής τους, ε-
κτός αν αποτελούν και ποινικά αδικήµατα, οπότε δεν πα-
ραγράφονται πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου της
παραγραφής που ισχύει για τα τελευταία, καθώς και όσο
υπάρχει εκκρεµής διαδικασία ενώπιον των ποινικών δι-
καστηρίων. Η κλήση σε προηγούµενη ακρόαση της παρ.
2 του άρθρου 200 ή η παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Αν υπάρξει διακοπή,
η παραγραφή δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τα επτά
(7) έτη έως την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.

2. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται λόγω εκκρε-
µούς ποινικής διαδικασίας, εκτός αν το Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Για όσο χρονικό διά-
στηµα αναστέλλεται η πειθαρχική δίωξη, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο, αναστέλλεται και η παραγραφή του πα-
ραπτώµατος.

3. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σύµφωνα
µε τον παρόντα δεν εκτελούνται µετά την παρέλευση
τριών (3) ετών από τον χρόνο της αµετάκλητης επιβολής
τους.
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Άρθρο 205
Δικαστική προστασία

Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλεται οποια-
δήποτε πειθαρχική ποινή της παρ. 1 του άρθρου 198
πλην της περ. α), ο φοιτητής µπορεί να ασκήσει αίτηση
ακύρωσης στο διοικητικό εφετείο του τόπου όπου ε-
δρεύει το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 206
Οργανισµός 

1. Η οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται µε τον Οργανι-
σµό τους, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, ύ-
στερα από πρόταση του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώ-
µη της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθο-
ρίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

2. Με τον Οργανισµό του Α.Ε.Ι. ορίζονται:
α) η αποστολή του Α.Ε.Ι., όπως προκύπτει από το άρ-

θρο 3 που διέπει τη σύσταση και τις αρµοδιότητες του
Α.Ε.Ι., 
β) η διάρθρωση των διοικητικών, οικονοµικών και λοι-

πών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. σε οργανικές µονάδες, Γενι-
κές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τµήµα-
τα, αυτοτελή και µη, αυτοτελή Γραφεία και θεσµοθετη-
µένα συλλογικά όργανα, 
γ) η ονοµασία και η έδρα των οργανικών µονάδων της

περ. β), καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Δι-
ευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων
και Υποδιευθύνσεων και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων
και λοιπών οργανικών µονάδων, 
δ) το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού,

η κατανοµή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διο-
ρισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα και 
ε) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύ-

νης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται
οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων.

3. Με τον Οργανισµό του Α.Ε.Ι. περιλαµβάνονται υπο-
χρεωτικά ως οργανικές µονάδες του Α.Ε.Ι. η Νοµική Υ-
πηρεσία, η Τεχνική Υπηρεσία, η Μονάδα Φοιτητικής Μέ-
ριµνας, καθώς και όσες οργανικές µονάδες αναφέρονται
στο παρόν Κεφάλαιο και καθορίζονται η οργανωτική
τους διάρθρωση και το επίπεδο λειτουργίας τους. 

4. Στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι. δεν περιλαµβάνονται η
διάρθρωση των ακαδηµαϊκών µονάδων επιπέδου Σχολής
ή Τµήµατος, καθώς και των επιµέρους ακαδηµαϊκών και
ερευνητικών δοµών των Κεφαλαίων ΣΤ΄, ΙΒ΄ και ΙΕ΄, κα-
θώς και οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των µελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Αν η λειτουργία
των ακαδηµαϊκών µονάδων και των επιµέρους ακαδη-
µαϊκών και ερευνητικών δοµών των Κεφαλαίων ΣΤ΄, ΙΒ΄
και ΙΕ΄ υποστηρίζεται από διοικητικές υπηρεσίες, η ορ-
γανωτική διάρθρωση αυτών περιλαµβάνεται στον Οργα-

νισµό του Α.Ε.Ι. Αν µεταβληθεί η ακαδηµαϊκή διάρθρωση
του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το άρθρο 20 απαιτείται η τροπο-
ποίηση του Οργανισµού του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 207
Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) λει-
τουργεί αυτοτελής υπηρεσία µε ονοµασία «Μονάδα Α-
σφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας
στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρµόδιο Αντιπρύτανη
στον οποίον ανατίθεται ο τοµέας της ασφάλειας και προ-
στασίας του Α.Ε.Ι.. 

2. Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας έχει ως απο-
στολή την εφαρµογή και αξιολόγηση της πολιτικής και
των µέτρων για θέµατα ασφάλειας και προστασίας ε-
ντός των χώρων του Α.Ε.Ι., µε στόχο την εξασφάλιση
της οµαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων
του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Α-
σφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της. 
Ειδικότερα, η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του

Α.Ε.Ι. είναι αρµόδια για:
α) την εξασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης λειτουρ-

γίας του Α.Ε.Ι.,
β) την προστασία του προσωπικού και των φοιτητών

του Α.Ε.Ι. και τη φύλαξη των υποδοµών, των εγκαταστά-
σεων και του εξοπλισµού του Α.Ε.Ι.,
γ) την εφαρµογή του συστήµατος ελεγχόµενης πρό-

σβασης της παρ. 1 του άρθρου 332 και του Κανονισµού
Ελεγχόµενης Πρόσβασης,
δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέ-

ντρου Ελέγχου και Λήψης Σηµάτων και Εικόνων,
ε) τον σχεδιασµό δράσεων και την υποβολή εισηγήσε-

ων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του
Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προ-
στασίας των υποδοµών και του εξοπλισµού του Α.Ε.Ι.,
στ) την υποστήριξη του Πρύτανη ή του αρµόδιου Αντι-

πρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέµατα ασφάλειας και προστα-
σίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστα-
σίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
ζ) τον σχεδιασµό προγραµµάτων, δράσεων, σεµινα-

ρίων, ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων
συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνερ-
γασία µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριο-
θετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή κοινωνικούς φορείς, µε σκοπό
την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού
προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την πρόληψη
της παραβατικής συµπεριφοράς, καθώς και για την αντι-
µετώπιση έκτακτων καταστάσεων,
η) την τήρηση µητρώου όλων των µέσων, ηλεκτρονι-

κών συστηµάτων και τεχνολογικού εξοπλισµού ασφά-
λειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι., 
θ) την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιµετώπι-

σης καταστροφών, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς της Πολιτείας, 
ι) την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας, ειδοποίησης και

διαφυγής ατόµων µε αναπηρία από τους χώρους του
Α.Ε.Ι. σε έκτακτες καταστάσεις,
ια) κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται στον Ορ-

γανισµό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται µε το αντικείµενο της
Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας. 
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Άρθρο 208
Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται διοικητική δοµή, το επίπεδο και η διοικητική διάρ-
θρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισµό του Ι-
δρύµατος, µε ονοµασία «Μονάδα Υποστήριξης Φοιτη-
τών». 

2. Αποστολή της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών εί-
ναι η υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της α-
καδηµαϊκής τους ζωής, τη συνέχιση των σπουδών τους
και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα,
αρµοδιότητες της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών εί-
ναι: 
α) η υποστήριξη των προγραµµάτων πρακτικής άσκη-

σης όλων των προγραµµάτων σπουδών πρώτου και δεύ-
τερου κύκλου του Α.Ε.Ι., των Υπευθύνων Πρακτικής Ά-
σκησης και των Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης ανά πρό-
γραµµα σπουδών, 
β) η υποστήριξη των φοιτητών για την εύρεση ή αλλα-

γή φορέα υποδοχής για τη διεξαγωγή της πρακτικής ά-
σκησης, 
γ) η τήρηση και συλλογή στοιχείων των φοιτητών και

των συνεργαζόµενων φορέων υποδοχής για τη διεξαγω-
γή πρακτικής άσκησης, 
δ) η ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος ολο-

κληρωµένης διαχείρισης πρακτικής άσκησης των Α.Ε.Ι.
µε τα αναγκαία ανά περίπτωση στοιχεία, 
ε) η προσέλκυση δηµόσιων υπηρεσιών, Νοµικών Προ-

σώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισµών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού, Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), και επιχειρήσε-
ων, προκειµένου να ενταχθούν ως φορείς υποδοχής για
τη διεξαγωγή σε αυτούς πρακτικής άσκησης και η επικοι-
νωνία µε τους φορείς υποδοχής για θέµατα που αφο-
ρούν στη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, 
στ) η παροχή ατοµικής και οµαδικής συµβουλευτικής

υποστήριξης και πληροφόρησης για ζητήµατα σταδιο-
δροµίας σε φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύµατος µε
στόχο τη λειτουργία της Μονάδας ως κόµβου διασύνδε-
σης µεταξύ αποφοίτων και παραγωγικών φορέων, 
ζ) η παροχή προς τους φοιτητές και αποφοίτους συµ-

βουλών και πληροφοριών για τη συνέχιση των σπουδών
τους σε προγράµµατα τυπικής εκπαίδευσης του Ιδρύµα-
τος ή την παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµά-
των µέσω του Κέντρου Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση ή αναβάθ-
µιση των δεξιοτήτων τους, σύµφωνα µε τη διάγνωση κλί-
σεων και δεξιοτήτων τους,
η) η διοργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων

συµβουλευτικής ή επιχειρηµατικότητας για τους φοιτη-
τές και αποφοίτους του ιδρύµατος, εκδηλώσεων σταδιο-
δροµίας, καριέρας, καινοτοµίας και κοινωνικής δράσης, 
θ) η προώθηση καινοτόµων ιδεών των φοιτητών που

µπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελµατικές ή κοινωνι-
κές δραστηριότητες, και η διασύνδεση των φοιτητών µε
άλλες δοµές του Α.Ε.Ι. και ιδίως µε τη Μονάδα Μεταφο-
ράς Τεχνολογίας και Καινοτοµίας του Α.Ε.Ι.,
ι) η υποστήριξη των ενδιαφερόµενων υποψήφιων δι-

δακτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων προς τον σκοπό
εκπόνησης βιοµηχανικού διδακτορικού,
ια) η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων, η εκπόνηση µελετών

και η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη διεξα-

γωγή και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, την α-
πορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, τη
συνέχιση των σπουδών τους και λοιπά θέµατα σχετικά
µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Μονάδας, 
ιβ) η πληροφόρηση και υποστήριξη των φοιτητών κατά

τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα εσωτερικής κινητι-
κότητας του άρθρου 77 και κινητικότητας στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ανταλλαγής
φοιτητών ή συνεργασιών του Α.Ε.Ι. µε Ιδρύµατα της αλ-
λοδαπής, 
ιγ) η παρακολούθηση και καταγραφή των διαθέσιµων

θέσεων εργασίας σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και η
ενηµέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του Α.Ε.Ι. µέσω
του ιστοτόπου της Μονάδας, 
ιδ) η ενηµέρωση των φοιτητών για τον τρόπο χορήγη-

σης των υποτροφιών και των κληροδοτηµάτων που αφο-
ρούν σε υποτροφίες φοιτητών, 
ιε) η εκπόνηση µελετών για τον βαθµό απορρόφησης

των αποφοίτων των προγραµµάτων σπουδών των Α.Ε.Ι.
στην αγορά εργασίας και τις συνθήκες προσφοράς και
ζήτησης που επικρατούν ανά ειδικότητα, 
ιστ) η συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται

µε τις αρµοδιότητες της Μονάδας και αφορούν στην υ-
ποβολή των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Α.Ε.Ι., τις
προγραµµατικές συµφωνίες του άρθρου 15 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12), το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο
σχέδιο δράσης και τη στοχοθεσία του Α.Ε.Ι.,
ιστ) η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που καθορίζε-

ται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 209
Μονάδα Ισότιµης Πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία 

και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται διοικητική δοµή, το επίπεδο και η διοικητική διάρ-
θρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισµό του Ι-
δρύµατος, µε ονοµασία «Μονάδα Ισότιµης Πρόσβασης
ατόµων µε αναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες». 

2. Αποστολή της Μονάδας Ισότιµης Πρόσβασης είναι η
εξασφάλιση της πλήρους συµµετοχής των µελών της
πανεπιστηµιακής κοινότητας, που είναι άτοµα µε αναπη-
ρία και άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύ-
νολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών
δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το Α.Ε.Ι.. Ειδικό-
τερα, αρµοδιότητες της Μονάδας είναι:
α) η υλοποίηση του σχεδίου ισότιµης πρόσβασης του

Α.Ε.Ι.,
β) η υποστήριξη της Επιτροπής Ισότιµης Πρόσβασης

του άρθρου 220 κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της, 
γ) η παρακολούθηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νο-

µοθεσίας και της στρατηγικής για τα δικαιώµατα των α-
τόµων µε αναπηρία,  
δ) η υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαιδευτική

διαδικασία, ιδίως µε κατάλληλα προσβάσιµα συγγράµµα-
τα, εκπαιδευτικό υλικό και διερµηνεία,
ε) η υποστήριξη εναλλακτικών µεθόδων εξέτασης των

φοιτητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυ-
νατότητές τους,
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στ) η παροχή ατοµικών υποστηρικτικών τεχνολογιών
πληροφορικής και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής προ-
σβασιµότητας, 
ζ) η υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρία και των ατό-

µων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συµµετοχή
τους στην έρευνα, σε έργα/προγράµµατα που διεξάγο-
νται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.), συνέδρια και ηµερίδες, συνεδριάσεις ορ-
γάνων, φοιτητικές συνελεύσεις, καλλιτεχνικές και αθλη-
τικές δραστηριότητες,
η) η διασφάλιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για

την επίλυση διοικητικών θεµάτων ατόµων µε αναπηρία
και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
θ) η διασφάλιση και η διευκόλυνση της φυσικής πρό-

σβασης των ατόµων µε αναπηρία, ιδίως µε την παροχή υ-
πηρεσίας µεταφοράς και συνοδείας,
ι) η ψυχοσυναισθηµατική υποστήριξη και καθοδήγηση

των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία µε το Κέντρο Ψυ-
χολογικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης,
ια) η συνεργασία µε τους Συµβούλους Εκπαίδευσης

για την υποστήριξη των φοιτητών µε αναπηρία και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ιβ) η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών µε την α-

ναπηρία και την προσβασιµότητα υποδοµών και υπηρε-
σιών του Ιδρύµατος,
ιγ) η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που καθορίζε-

ται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται µε το αντι-
κείµενο της Μονάδας Ισότιµης Πρόσβασης.

3. Η Μονάδα Ισότιµης Πρόσβασης ατόµων µε αναπη-
ρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζε-
ται ως Σηµείο Αναφοράς του Ιδρύµατος για την παρακο-
λούθηση της εφαρµογής των σχετικών προβλέψεων της
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρία και τη σύνταξη και υποβολή στο Ε-
πιµέρους Σηµείο Αναφοράς του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 (Α΄
137) προτάσεων και νοµοθετικών ρυθµίσεων βέλτιστης
εφαρµογής της Σύµβασης στα Α.Ε.Ι. και ετήσιας έκθεσης
προόδου και τη διενέργεια διαβούλευσης µε τα µέλη µε
αναπηρία της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τα παραπάνω
θέµατα. Η µονάδα στελεχώνεται κατά προτεραιότητα α-
πό επιστηµονικό προσωπικό µε εµπειρία σε ζητήµατα
φυσικής προσβασιµότητας, ψηφιακής προσβασιµότητας
και αναπηρίας, άλλως µε προσωπικό που εκπαιδεύεται
καταλλήλως στα ως άνω ζητήµατα.

4. Οι άλλες µονάδες του Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να συ-
νεργάζονται µε τη Μονάδα Ισότιµης Πρόσβασης ατόµων
µε αναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες για θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.

Άρθρο 210
Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται διοικητική δοµή, το επίπεδο και η διοικητική διάρ-
θρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισµό του Ι-
δρύµατος, µε ονοµασία «Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης». Αποστολή της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση εντός του Α.Ε.Ι., η α-
ξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινω-
νίας, η απλούστευση των διαδικασιών και ο συντονισµός
της υλοποίησης δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού
που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του

Α.Ε.Ι. και εξασφαλίζουν την εύρυθµη και αποτελεσµατι-
κή λειτουργία των διοικητικών, ακαδηµαϊκών και ερευνη-
τικών µονάδων του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις αρχές, το
πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Με-
τασχηµατισµού του άρθρου 5 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 
Ειδικότερα, αρµοδιότητες της Μονάδας Ψηφιακής

Διακυβέρνησης είναι: 
α) ο επιχειρησιακός σχεδιασµός, η προώθηση, η υπο-

στήριξη και η παρακολούθηση της εφαρµογής της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και της Βίβλου Ψηφιακού Με-
τασχηµατισµού στους τοµείς που αφορούν στα Α.Ε.Ι., 
β) η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασµός, η προσβασι-

µότητα σε άτοµα µε αναπηρία, η υλοποίηση, η τεκµηρίω-
ση και ο έλεγχος των µηχανογραφηµένων εφαρµογών,
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστηµά-
των λογισµικού του Α.Ε.Ι., ακολουθώντας τις κατευθύν-
σεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουρ-
γικότητας όπως αυτά ισχύουν για την ανταλλαγή δεδο-
µένων και υπηρεσιών µε άλλους φορείς,
γ) η εφαρµογή και παρακολούθηση συστήµατος ηλε-

κτρονικής διακίνησης εγγράφων και δεδοµένων και η
διασύνδεση του µε το Κεντρικό Σύστηµα Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), 
δ) η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας προ-

γραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύ-
κλου και επιµορφωτικών προγραµµάτων του Κέντρου Ε-
πιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του
Α.Ε.Ι., που οργανώνονται µε µεθόδους εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, 
ε) η ψηφιακή διαφάνεια, η ανοιχτή διακυβέρνηση και η

παροχή ανοιχτών δεδοµένων,  
στ) η επιµέλεια της ψηφιοποίησης των αρχείων που

τηρούνται στο Α.Ε.Ι.,   
ζ) η εισήγηση του κανονιστικού πλαισίου για την εγ-

γραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση των
µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας για την είσοδό
τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από
το Α.Ε.Ι., αξιοποιώντας τις υφιστάµενες κεντρικές υπο-
δοµές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που
παρέχονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και τις υπηρεσίες ακαδηµαϊκής ταυτότητας του άρθρου
287, καθώς και η επιχειρησιακή διαχείριση συστηµάτων
ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης των µελών
της πανεπιστηµιακής κοινότητας, 
η) η υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού µετασχηµατι-

σµού του Α.Ε.Ι. του άρθρου 227, 
θ) η υποστήριξη της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηµα-

τισµού κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, 
ι) η υλοποίηση προγραµµάτων, δράσεων, σεµιναρίων,

ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συνα-
φών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία
µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) ή κοινωνικούς φορείς, µε σκοπό την ευαισθητο-
ποίηση και εκπαίδευση του διδακτικού και διοικητικού
προσωπικού, καθώς και των φοιτητών σε σχέση µε τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό και την ανάπτυξη των ψηφια-
κών δεξιοτήτων αυτών,
ια) η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης των αποτελεσµά-

των από την εφαρµογή µέτρων ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού και ψηφιακών δεξιοτήτων, 
ιβ) η εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Α-
πριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώ-
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πων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδο-
µένων, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), 
ιγ) η συνεργασία µε τους επικεφαλής των διοικητικών,

ακαδηµαϊκών και ερευνητικών µονάδων, το Κέντρο Επι-
µόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και το Κέντρο Υποστή-
ριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύµατος, καθώς
και µε φορείς της Πολιτείας για θέµατα που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της Μονάδας,
ιδ) η διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιµότητας σε

περιεχόµενο, δικτυακούς τόπους και εφαρµογές κινητών
συσκευών που παρέχονται από το Α.Ε.Ι.,
ιε) η µέριµνα για την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών

που παρέχονται από το Α.Ε.Ι.,
ιστ) η άσκηση των αρµοδιοτήτων της παρ. 5 του άρ-

θρου 9 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και κάθε άλλης αρµο-
διότητας που καθορίζεται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι..

2. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) και η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης
της περιουσίας του Α.Ε.Ι. δύναται να υποστηρίζονται α-
πό τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι. ή να
λειτουργεί σε αυτούς διακριτή διοικητική δοµή, που α-
σκεί τις αντίστοιχες αρµοδιότητες της παρ. 1. 

Άρθρο 211
Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτοµίας 

1. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ.
4, σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτο-
µίας», η δοµή, η οργανωτική διάρθρωση και το επίπεδο
της οποίας καθορίζονται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι.. Η
Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτοµίας είτε
εντάσσεται στην οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας
Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.
είτε αποτελεί ανεξάρτητη µονάδα του Α.Ε.Ι. και υπάγε-
ται απευθείας στον Πρύτανη ή τον αρµόδιο ανά περίπτω-
ση Αντιπρύτανη. Η Μονάδα συνεργάζεται µε την Εται-
ρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του
Α.Ε.Ι. για θέµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές
της. 

2. Αντικείµενο της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας είναι η ενίσχυση της ερευνητικής ικανό-
τητας του Α.Ε.Ι., η διασύνδεσή του µε τη βιοµηχανία, η
µεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία
και η καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηµατικότητας ε-
ντός της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Ειδικότερα, αρµοδιό-
τητες της Μονάδας είναι: 
α) η εκπαίδευση των φοιτητών και των µελών της πα-

νεπιστηµιακής κοινότητας σε θέµατα µεταφοράς τεχνο-
λογίας, επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης των ερευνη-
τικών αποτελεσµάτων µε σκοπό την εµπορική τους αξιο-
ποίηση, 
β) η υποστήριξη των ερευνητικών οµάδων στη διαδικα-

σία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών
(spin off), σύµφωνα µε τον ν. 4864/2021 (Α΄ 237), 
γ) η υποστήριξη των ερευνητικών οµάδων του Α.Ε.Ι.

σε θέµατα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας επί
καινοτόµων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών
που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι. και κατοχύρωσης αυτής

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
δ) η διαχείριση χαρτοφυλακίου δικαιωµάτων διανοητι-

κής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι., όπως διπλώµατα ευρεσιτε-
χνίας, τεχνογνωσία, βιοµηχανικά σχέδια, λογισµικά και
εµπορικά µυστικά, µε σκοπό την εµπορική τους αξιοποίη-
ση από το Α.Ε.Ι. ή από µέλη της πανεπιστηµιακής κοινό-
τητας ή από τρίτους φορείς κατόπιν παραχώρησης ή µε-
ταβίβασης των δικαιωµάτων, 
ε) η υποστήριξη των µελών της πανεπιστηµιακής κοι-

νότητας στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για τη
διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων/προ-
γραµµάτων, 
στ) η αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων από φορείς του ι-

διωτικού τοµέα για τη διεξαγωγή έρευνας, 
ζ) η παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρε-

σιών προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Α.Ε.Ι.,
καθώς και προς επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισµούς
του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα σε θέµατα που άπτονται
των αρµοδιοτήτων της Μονάδας, 
η) η αξιολόγηση του εµπορικού ενδιαφέροντος για την

αξιοποίηση της γνώσης, των τεχνολογιών και των ερευ-
νητικών αποτελεσµάτων που παράγονται εντός του
Α.Ε.Ι., και η υποβολή εισηγήσεων για τη χρηµατοδότηση
µέσω ίδιων πόρων της εµπορικής αξιοποίησης αυτών
στη βιοµηχανία, 
θ) η υποστήριξη των ενδιαφερόµενων υποψήφιων δι-

δακτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων προς τον σκοπό
εκπόνησης βιοµηχανικού διδακτορικού,
ι) η υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και ανάπτυ-

ξης νεοφυών επιχειρήσεων µεταπτυχιακών φοιτητών, υ-
ποψήφιων διδακτόρων και µεταδιδακτόρων και επιχειρή-
σεων έντασης τεχνολογίας (θερµοκοιτίδες), καθώς και
της διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Μητρώο Νεο-
φυών Επιχειρήσεων της οµώνυµης Ανώνυµης Εταιρείας
(Α.Ε.) του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61), 
ια) η ανάπτυξη µηχανισµών και δράσεων καλλιέργειας

επιχειρηµατικών ιδεών, 
ιβ) η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διάχυση της ε-

πιστηµονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας, της τεχνολο-
γίας, της καινοτοµίας και των καλών πρακτικών που πα-
ράγονται εντός των Πανεπιστηµίων προς φορείς της οι-
κονοµίας και της κοινωνίας µέσω της τροφοδότησης επι-
χειρήσεων που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, 
ιγ) η υποστήριξη της ίδρυσης, λειτουργίας και ανάπτυ-

ξης τεχνολογικών πάρκων, 
ιδ) η προσέλκυση και υποστήριξη προγραµµάτων βιο-

µηχανικής έρευνας από Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια και
Ερευνητικά Ινστιτούτα για την εκπόνηση ερευνητικών
έργων µε σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
τους στην παραγωγή της επιχείρησης - φορέα χρηµατο-
δότησης, 
ιε) η ανάπτυξη δράσεων καθοδήγησης (mentoring)

προς τους φοιτητές του Α.Ε.Ι.,
ιστ) η συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται

µε τις αρµοδιότητές της και αφορούν στην υποβολή των
ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Α.Ε.Ι., τις προγραµµατι-
κές συµφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12),
το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο σχέδιο δράσης, κα-
θώς και τη στοχοθεσία του Α.Ε.Ι.,
ιζ) η συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα

του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή άλλους ε-
ρευνητικούς οργανισµούς, διεθνείς και ευρωπαϊκούς
φορείς, οικονοµικά και εµπορικά επιµελητήρια, φορείς
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της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς οργανισµούς και
επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα για την
καλλιέργεια και προώθηση δράσεων µεταφοράς τεχνο-
λογίας, καινοτοµίας και νεοφυούς επιχειρηµατικότητας,
καθώς και η ανάπτυξη συµπράξεων ή συνεργατικών σχη-
µάτων για την εκπόνηση κοινών δράσεων που εξυπηρε-
τούν την αποστολή της Μονάδας, 
ιη) κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται στον Ορ-

γανισµό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται µε το αντικείµενο της
Μονάδας.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν πρό-
τασης του Πρύτανη ή του αρµόδιου ανά περίπτωση Αντι-
πρύτανη και εισήγησης της Επιτροπής Μεταφοράς Τε-
χνολογίας, εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της
Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. 

4. Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτο-
µίας δύναται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. να παρέχει επ’
αµοιβή υπηρεσίες που σχετίζονται µε την αποστολή και
τον σκοπό της προς φορείς του ιδιωτικού τοµέα, καθώς
και να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς
του δηµόσιου τοµέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) µε
αντίστοιχο αντικείµενο. Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν διαθέτει τις υ-
ποδοµές ή το προσωπικό για την οργάνωση και λειτουρ-
γία Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτοµίας,
είναι δυνατή η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, στο οποίο λειτουργεί τέτοια Μονά-
δα µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στις
αρµοδιότητές της προς άλλο Α.Ε.Ι., το προσωπικό του
και τους φοιτητές του. 

5. Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτο-
µίας δύναται να προσελκύει πάσης φύσεως χρηµατοδο-
τήσεις, οι οποίες προέρχονται από ιδιωτικούς ή διεθνείς
πόρους, καθώς και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµα-
τα. Η οικονοµική διαχείριση των πόρων πραγµατοποιεί-
ται αποκλειστικά µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. 

6. Η Μονάδα στελεχώνεται ιδίως από επιστηµονικό ε-
ξειδικευµένο προσωπικό µε εµπειρία στα θέµατα που
σχετίζονται µε το αντικείµενό της. Το προσωπικό δύνα-
ται να προέρχεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., κα-
θώς και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται δυνάµει
σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
ή έργου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί
για τη στελέχωση της µονάδας. Το έκτακτο προσωπικό
επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 243. Η
µισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει αποκλει-
στικά τον προϋπολογισµό έργου/προγράµµατος που
χρηµατοδοτείται από πόρους της Μονάδας ή ίδιους πό-
ρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 212
Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται διοικητική δοµή, το επίπεδο και η διοικητική διάρ-
θρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισµό του Ι-
δρύµατος, µε ονοµασία «Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδα-
πών Φοιτητών». Αποστολή της Μονάδας Υποστήριξης
Αλλοδαπών Φοιτητών είναι η υποστήριξη των αλλοδα-
πών φοιτητών που εγγράφονται σε προγράµµατα σπου-
δών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Α.Ε.Ι.. Ει-
δικότερα, αρµοδιότητες της Μονάδας Υποστήριξης Αλ-
λοδαπών Φοιτητών είναι: α) η υποστήριξη των αλλοδα-
πών φοιτητών για την εγγραφή τους σε ξενόγλωσσα

προγράµµατα σπουδών του Α.Ε.Ι., β) η υποστήριξη των
αλλοδαπών φοιτητών για την έκδοση άδειας θεώρησης
εισόδου και άδειας διαµονής στην ηµεδαπή για λόγους
σπουδών και η επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς
του Δηµοσίου για τα θέµατα αυτά, γ) η υποστήριξη της
διαδικασίας σύναψης συµβάσεων ταχείας χορήγησης α-
δειών διαµονής για λόγους σπουδών, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 37 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) η υποστήριξη των
φοιτητών κατά την εγκατάστασή τους στην ηµεδαπή, ε)
η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες του Α.Ε.Ι.
για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών φοιτητών, στ) η
µέριµνα για την οργάνωση µαθηµάτων εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών σε συνερ-
γασία µε τις αρµόδιες µονάδες του Α.Ε.Ι., ζ) η άσκηση
κάθε άλλης αρµοδιότητας που καθορίζεται στον Οργανι-
σµό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται µε το αντικείµενο της Μο-
νάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών δύναται να
καθορίζεται το ποσοστό που παρακρατείται επί των εσό-
δων των Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων Σπουδών
(Ξ.Π.Σ.) για τη χρηµατοδότηση έργου που έχει ως αντι-
κείµενο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Μο-
νάδας του παρόντος και των κοινών λειτουργικών ανα-
γκών των Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 213
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου», η δοµή και η ορ-
γανωτική διάρθρωση της οποίας καθορίζονται στον Ορ-
γανισµό του Α.Ε.Ι.. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι
αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία υπάγεται
απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και συνεργάζεται µε
το Συµβούλιο Διοίκησης.  

2. Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι
η βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου του Α.Ε.Ι. µε στόχο: α) την ενίσχυση της αποτε-
λεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς του, β) την α-
ξιοπιστία του και γ) την υποστήριξη του φορέα για την ε-
πίτευξη των στρατηγικών του στόχων µέσω της εύλογης
διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελε-
σµατικότητα των συστηµάτων και διαδικασιών διακυβέρ-
νησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις αρµοδιότητες
του άρθρου 10 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62). Ειδικότερα, αρ-
µοδιότητες της Μονάδας είναι:  
α) η αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότη-

τας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στις διοικητι-
κές υπηρεσίες, καθώς και στις ακαδηµαϊκές, ερευνητι-
κές και λοιπές δοµές και µονάδες του Α.Ε.Ι., 
β) η σύνταξη εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου, 
γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας και των δραστηριοτή-

των του Α.Ε.Ι. βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονο-
µικής διαχείρισης και της διαφάνειας, 
δ) η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασµού, της ε-

κτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των
προγραµµάτων,
ε) η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσµατικής και α-

σφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών
συστηµάτων του Α.Ε.Ι., 
στ) η κατάρτιση προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων

των διοικητικών, ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και υπηρε-
σιακών µονάδων και δοµών του Α.Ε.Ι., λαµβάνοντας υ-
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πόψη τον στρατηγικό σχεδιασµό του Α.Ε.Ι., 
ζ) η διενέργεια προγραµµατισµένων και έκτακτων ε-

λέγχων στις διοικητικές υπηρεσίες, στις ακαδηµαϊκές, ε-
ρευνητικές και λοιπές δοµές και µονάδες του Α.Ε.Ι. και
την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου, 
η) η υποβολή περιοδικής αναφοράς προς τον Πρύτανη

και το Συµβούλιο Διοίκησης σχετικά µε τη συµµόρφωση
των υπηρεσιών µε τις προτάσεις των εσωτερικών ελέγ-
χων,
θ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στην οποία καταγράφο-

νται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα του εσωτε-
ρικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων
αυτού, οι υπολειµµατικοί κίνδυνοι και η αξιολόγησή
τους, λόγω της µη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
Η ετήσια έκθεση συνοδεύεται από Γνώµη που υποβάλλε-
ται στον Πρύτανη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
13 του ν. 4795/2021,
ι) ο έλεγχος εφαρµογής και συµµόρφωσης µε το εξω-

τερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύµα-
τος, καθώς και τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής των
διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού του κάθε
φορέα ή οντότητας που υπάγεται στον έλεγχο της Μο-
νάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της διενέργειας των δαπα-
νών και της διαχείρισης της ακίνητης, κινητής και δια-
νοητικής περιουσίας του Α.Ε.Ι., µε στόχο τον εντοπισµό
φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατά-
χρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων
για την αποτροπή τους στο µέλλον,
ια) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υ-

πηρεσίες, δοµές και µονάδες του Α.Ε.Ι., 
ιβ) η παροχή συµβουλευτικών έργων επί του συνόλου

των υπηρεσιών, δοµών και µονάδων του Α.Ε.Ι. µε στόχο
τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότη-
τάς τους, της διαχείρισης κινδύνων (risk assessment)
που απειλούν την επίτευξη των στόχων των επιµέρους
υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και των διαδικασιών ενδογενούς ε-
λέγχου (internal control), 
ιγ) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση

των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγµα-
τοποιούνται από κάθε υπηρεσία, δοµή, µονάδα του Α.Ε.Ι.
σε συµµόρφωση µε τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγ-
χου, µέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

3. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι. ασκεί τις
αρµοδιότητες της παρ. 2, πέραν των διοικητικών υπηρε-
σιών, καθώς και των ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και λοι-
πών µονάδων και δοµών του Α.Ε.Ι., στον Ειδικό Λογαρια-
σµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., την Εται-
ρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του
Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα του Κε-
φαλαίου ΚΘ΄ και άλλους φορείς ή οντότητες που σχετί-
ζονται µε το Α.Ε.Ι., όπως τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορέα
ή οντότητα. 

4. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλ-
ληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου που καθορίζεται
στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι. και πληροί κατ’ ελάχιστον τα
προσόντα που καθορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 9
του ν. 4795/2021. Αν το προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρ-
κεί για τη στελέχωση της Μονάδας ή το προσωπικό που
υπηρετεί σε αυτή δεν έχει την απαιτούµενη επιστηµονι-
κή εξειδίκευση στο αντικείµενο της Μονάδας, ο επικε-
φαλής της Μονάδας δύναται κατ’ εξαίρεση να προέρχε-

ται από το έκτακτο προσωπικό και η µισθοδοσία του κα-
λύπτεται από ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 214
Λοιπές ρυθµίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία

των διοικητικών δοµών των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγη-
σης της Επιτροπής Ερευνών, δύναται να εγκρίνεται η
διάθεση ίδιων πόρων του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) στο πλαίσιο της ετήσιας κατα-
νοµής των ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. της περ. δ) της παρ.
1 του άρθρου 230 για τη δηµιουργία έργων/προγραµµά-
των, χωρίς σαφή ηµεροµηνία λήξης, µε αντικείµενο την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Μονάδων του Α.Ε.Ι.. 

2. Οι Μονάδες του παρόντος Κεφαλαίου στελεχώνο-
νται από το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι.. Αν το τακτικό
προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωσή
τους, δύναται να απασχολείται έκτακτο προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου, που επι-
λέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 243. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 215
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται διοικητική δοµή, το επίπεδο και η διοικητική διάρ-
θρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισµό του Ι-
δρύµατος, µε ονοµασία «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότη-
τας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι λειτουργικά ανεξάρτη-
τη από τις λοιπές οργανικές µονάδες και εποπτεύεται α-
πό τον Πρύτανη ή τον αρµόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίο
έχει εκχωρηθεί η σχετική αρµοδιότητα. Αποστολή της
ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύµατος, κα-
θώς και η αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των
υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές, ι-
δίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. διαρθρώνε-
ται εσωτερικά από: α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιό-
τητας και β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας. 

2. H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται
µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από: α) τον
Πρύτανη ή τον αρµόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι., β) πέντε
(5) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
του Α.Ε.Ι. της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία µε-
λών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Α.Ε.Ι., δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτη-
τών, ε) έναν (1) εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτη-
τών και υποψήφιων διδακτόρων, και στ) έναν (1) εκπρό-
σωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλµέ-
νους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ε-
ρευνητές επί συµβάσει που απασχολούνται στο Α.Ε.Ι.. Η
θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Οι εκπρόσωποι

119



των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και
έχουν δικαίωµα ψήφου σε θέµατα που σχετίζονται µε
την ιδιότητά τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µε-
τέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Προϊστάµενος της
ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.. 

3. Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι: α) η σύνταξη
πρότασης για τη δοµή και λειτουργία του Εσωτερικού
Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και η υ-
ποβολή της στη Σύγκλητο για την έγκριση και δηµοσιο-
ποίησή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, β) η ανά-
πτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση και
βελτίωση της ποιότητας σε κάθε είδους διδακτικό, ερευ-
νητικό και διοικητικό έργο που προσφέρεται από το
Α.Ε.Ι. και ιδίως για την ποιότητα βα) των προγραµµάτων
σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συµπερι-
λαµβανοµένων των ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπου-
δών, ββ) των προγραµµάτων δια βίου µάθησης και εν γέ-
νει την ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου Επιµόρφωσης
και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι., βγ) των
επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων του Α.Ε.Ι., Σχολών,
Τµηµάτων και Τοµέων, βδ) την ποιότητα λειτουργίας του
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., κα-
θώς και του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έρευνας και Και-
νοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και των Ερευνητικών Ινστιτούτων
(Ε.Ι.) του, βε) την ποιότητα λειτουργίας των επιµέρους
ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών µονάδων, όπως πανεπιστη-
µιακών κλινικών, πανεπιστηµιακών µουσείων και πανεπι-
στηµιακών εργαστηρίων συµπεριλαµβανοµένης της πα-
ροχής υπηρεσιών από αυτά, βστ) την ποιότητα λειτουρ-
γίας των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., γ) η επικαιρο-
ποίηση του Ε.Σ.Δ.Π., κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη,
µε στόχο τη συνεχή βελτίωσή του, σύµφωνα µε τις εξε-
λίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες
της ΕΘ.Α.Α.Ε., ε) η κατάρτιση Εγχειριδίου Ποιότητας
του Ε.Σ.Δ.Π. και η υποβολή του προς έγκριση στη Σύ-
γκλητο του Α.Ε.Ι., δ) η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση
και ανασκόπηση του Ε.Σ.Δ.Π., ε) η συνεργασία µε την
ΕΘ.Α.Α.Ε. για την εφαρµογή των κατευθύνσεων και οδη-
γιών της στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, ζ) η άσκηση
κάθε άλλης αρµοδιότητας που ανατίθεται στην Επιτροπή
Διασφάλισης Ποιότητας από τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.. 

4. Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας στελεχώνεται
µε διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής
υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου, που καθορί-
ζεται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, αρµοδιότη-
τες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας είναι: α) η ε-
κτέλεση των αποφάσεων και η γραµµατειακή υποστήρι-
ξη της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας β) η υποβολή
εισηγήσεων προς την Επιτροπή και η προετοιµασία υλι-
κών για τη λήψη σχετικών αποφάσεων γ) η συνεργασία
µε την ΕΘ.Α.Α.Ε. και η υποστήριξη των διαδικασιών εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης
του Α.Ε.Ι., των επιµέρους ακαδηµαϊκών και ερευνητικών
µονάδων του και των προγραµµάτων σπουδών πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου, συµπεριλαµβανοµένων των
ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπουδών και προγραµµά-
των συνεργασίας, των προγραµµάτων δια βίου µάθησης
σύµφωνα µε τον ν. 4653/2020 (A΄ 12), δ) η ανάπτυξη,
διαχείριση και παρακολούθηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Α.Ε.Ι.
και ιδίως η πραγµατοποίηση της εσωτερικής αξιολόγη-
σης σύµφωνα µε το εγχειρίδιο ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π.,

ε) ο συντονισµός και η υποστήριξη των διαδικασιών του
Α.Ε.Ι. και των επιµέρους µονάδων του κατά την εφαρµο-
γή της διασφάλισης ποιότητας, στ) η συλλογή και επε-
ξεργασία στοιχείων από όλες τις ακαδηµαϊκές και ερευ-
νητικές µονάδες, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες
του Α.Ε.Ι. που αφορούν στην εφαρµογή της διασφάλι-
σης ποιότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων του
Α.Ε.Ι., ζ) η δηµοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύµατος
των στοιχείων σχετικά µε την πιστοποίηση, την εσωτερι-
κή και εξωτερική αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. και των επιµέ-
ρους µονάδων του, η) η ευθύνη για την συµπλήρωση των
τιµών των δεικτών στο πλαίσιο κατάρτισης της ετήσιας
έκθεσης επιτευγµάτων για την κατανοµή της ετήσιας τα-
κτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο
16 του ν. 4653/2020, θ) η ευθύνη για την ενηµέρωση του
πληροφοριακού συστήµατος της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και
του Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστηµα Ποι-
ότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘ.Α.Α.Ε. µε τα δεδοµένα ποιότη-
τας του Ιδρύµατος και η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας
µε αυτό, ι) η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που κα-
θορίζεται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται µε το
αντικείµενο της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

Άρθρο 216
Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνι-
στάται «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού», το επίπεδο
και η οργανωτική διάρθρωση της οποίας καθορίζονται
στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι.. Η Μονάδα Στρατηγικού Σχε-
διασµού είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, που
υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και συνερ-
γάζεται µε το Συµβούλιο Διοίκησης.  
Αποστολή της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού εί-

ναι η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και η
σύνταξη σχεδίων συµφωνιών προγραµµατικού σχεδια-
σµού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (A΄ 12). Η Μονάδα
διαρθρώνεται εσωτερικά από: α) την Επιτροπή Στρατηγι-
κού Σχεδιασµού και β) την Υπηρεσία Στρατηγικού Σχε-
διασµού.

2. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού συγκροτείται
µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης και αποτελείται
από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έως τέσ-
σερα (4) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.),
της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,
που εκπροσωπούν διαφορετικές επιστήµες που θερα-
πεύονται από το Α.Ε.Ι.. Η θητεία της Επιτροπής είναι τε-
τραετής και παράλληλη µε τη θητεία του Πρύτανη του
Α.Ε.Ι.. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µετέχουν χωρίς
δικαίωµα ψήφου ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.
και ο Προϊστάµενος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδια-
σµού. 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι:
α) η κατάρτιση πρότασης στρατηγικού σχεδίου για την

ακαδηµαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. στο
πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκ-
παίδευση, την Έρευνα και την Καινοτοµία, καθώς και της
ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής στον χώρο της α-
νώτατης εκπαίδευσης και η υποβολή της στο Συµβούλιο
Διοίκησης για την έγκρισή της, σύµφωνα µε το άρθρο
224, 
β) η αξιολόγηση των προτάσεων αναπτυξιακών σχε-
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δίων των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών µονάδων του
Α.Ε.Ι., καθώς και των σχεδίων ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού του άρθρου 227, ισότιµης πρόσβασης των ατόµων
µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρ-
θρου 226 και βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης του άρ-
θρου 228 και η εναρµόνισή τους µε το στρατηγικό σχέ-
διο του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 224,  
γ) η κατάρτιση προτάσεων συµφωνιών προγραµµατι-

κού σχεδιασµού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12)
και η υποβολή τους στο Συµβούλιο Διοίκησης για την έ-
γκρισή τους, καθώς και η συνεργασία, κατά την εφαρµο-
γή τους, µε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των,
δ) ο συντονισµός και η παρακολούθηση της πορείας υ-

λοποίησης: δα) του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού,
δβ) των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού του
άρθρου 15 του ν. 4653/2020 και δγ) της ετήσιας στοχο-
θεσίας του Α.Ε.Ι..

3. Η Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού στελεχώνεται
µε διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής
υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου που καθορί-
ζεται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα αρµοδιότη-
τες της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασµού είναι:
α) η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραµµατειακή υ-

ποστήριξη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού, 
β) η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων α-

πό τις ακαδηµαϊκές και υπηρεσιακές µονάδες, που είναι
αναγκαία για τη σύνταξη και τεκµηρίωση του στρατηγι-
κού σχεδίου, καθώς και την εφαρµογή των διαδικασιών
παρακολούθησης της υλοποίησής του,
γ) ο συντονισµός της αξιοποίησης όλων των διαθέσι-

µων πηγών χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του
στρατηγικού σχεδίου και των συµφωνιών προγραµµατι-
κού σχεδιασµού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020, 
δ) η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των

σχεδίων: εα) ψηφιακού µετασχηµατισµού του άρθρου
227, εβ) ισότιµης πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία
και των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του
άρθρου 226 και εγ) βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης
του άρθρου 228, 
ε) η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης

των έργων που αφορούν στην ανάπτυξη των υποδοµών
και του εξοπλισµού του Α.Ε.Ι., 
στ) η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και

διεθνών εξελίξεων στη στρατηγική για την εκπαίδευση,
την έρευνα και την καινοτοµία στην ανώτατη εκπαίδευση
και η σχετική ενηµέρωση των ακαδηµαϊκών και ερευνη-
τικών µονάδων, καθώς και των λοιπών οργανικών µονά-
δων του Α.Ε.Ι., 
ζ) η συνεργασία µε τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότη-

τας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης επιτευγµά-
των για την κατανοµή της ετήσιας τακτικής επιχορήγη-
σης του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 4653/2020, 
η) η εκπόνηση µελετών για την υποστήριξη της ακαδη-

µαϊκής, ερευνητικής και εν γένει ανάπτυξης του Α.Ε.Ι.
στους τοµείς δραστηριότητάς του, 
θ) η συνεργασία µε τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνη-

σης του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πληρο-
φοριακού συστήµατος, που επιτρέπει την παρακολούθη-
ση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, των συµ-
φωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού και της ετήσιας
στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι., και

ι) η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που προβλέπε-
ται στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 217
Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) µε α-
πόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης συνιστάται Επιτροπή
Δεοντολογίας, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) µέ-
λη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Α.Ε.Ι., που προέρχονται κατά το δυνατόν από διαφορετι-
κές σχολές του Α.Ε.Ι. και έναν από τους Αντιπρυτάνεις,
ως Πρόεδρο. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής. 

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρµο-
διότητες:
α) Καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτι-

κής» για ακαδηµαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέµατα,
ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωµατώνε-
ται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος,
β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρµογή των κανόνων

δεοντολογίας εκ µέρους όλων των µελών του Ιδρύµατος
και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας,
γ) συντάσσει ετήσια έκθεση ως προς την τήρηση και ε-

φαρµογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεο-
ντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη και κοι-
νοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύµατος στην αρ-
χή κάθε ακαδηµαϊκού έτους,
δ) εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη α-

ναφορά - καταγγελία φοιτητών, µελών Δ.Ε.Π., µελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών δι-
δασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέµατα της
αρµοδιότητάς της, προκειµένου να διαπιστώσει την πα-
ράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά
περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη. Αν διαπι-
στωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή κατά τη
διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού παραπτώ-
µατος, αποστέλλει το σχετικό πόρισµα στον Πρύτανη,
προκειµένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και
να διενεργήσει τα νόµιµα.

3. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζεται κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και λειτουργία της Επι-
τροπής Δεοντολογίας.

Άρθρο 218
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέµησης

των Διακρίσεων

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης συνιστάται
και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων και Καταπολέµησης των Διακρίσεων ως συµβου-
λευτικό όργανο του Ιδρύµατος  και των οργάνων διοίκη-
σής του. Αποστολή της Επιτροπής είναι η προώθηση της
ισότητας των φύλων και της καταπολέµησης των διακρί-
σεων µε βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγω-
γή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγεί-
ας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολι-
σµό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδι-
κασίες και δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Η Ε-
πιτροπή συµβάλλει στην πρόληψη και αντιµετώπιση κάθε
είδους διακρίσεων και στην πρόληψη και αντιµετώπιση
του σεξισµού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε
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είδους παρενοχλητικής συµπεριφοράς στο ίδρυµα. 
2. Η Επιτροπή είναι εννεαµελής και αποτελείται από έ-

ξι (6) µέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή
Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοι-
τητή. Τα µέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύ-
στερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που
δηµοσιεύει ο Πρύτανης. Ο Πρύτανης δύναται, µε απόφα-
σή του, να αντικαθίσταται κατά την άσκηση της αρµοδιό-
τητας του προηγούµενου εδαφίου από τον αρµόδιο Αντι-
πρύτανη. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριµελή
επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσ-
σει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση
στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των µε-
λών λαµβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα τη συνει-
σφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύ-
λων και της καταπολέµησης κάθε είδους διακρίσεων και
παρενοχλητικής συµπεριφοράς.

3. Η  Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέµη-
σης των Διακρίσεων έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και δια-
σφάλιση της ουσιαστικής ισότητας και της καταπολέµη-
σης των διακρίσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
διοικητικές διαδικασίες του ιδρύµατος και καταρτίζει ε-
τήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο και
στο Συµβούλιο Διοίκησης,

β) εισηγείται στα αρµόδια όργανα µέτρα για την προ-
ώθηση της ισότητας και την καταπολέµηση των διακρί-
σεων, την αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης
και κάθε είδους παρενοχλητικής συµπεριφοράς,
γ) παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης

των ανωτέρω µέτρων και των αποτελεσµάτων τους και
εισηγείται την τροποποίηση, αναθεώρηση ή συµπλήρω-
σή τους,
δ) παρέχει ενηµέρωση και επιµόρφωση στα µέλη της

ακαδηµαϊκής κοινότητας σε θέµατα σχετικά µε την ισό-
τητα των φύλων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόµων και την καταπολέ-
µηση κάθε είδους διακρίσεων, την αντιµετώπιση της σε-
ξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητι-
κής συµπεριφοράς,
ε) προωθεί την εκπόνηση προγραµµάτων σπουδών και

τη διενέργεια σεµιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν
στη µελέτη του φύλου, των ΛΟΑΤΚΙ ατόµων, της καταπο-
λέµησης των διακρίσεων και την αντιµετώπιση της σε-
ξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητι-
κής συµπεριφοράς,
στ) προωθεί την εκπόνηση µελετών και ερευνών σχε-

τικά µε θέµατα που σχετίζονται µε το πεδίο της αρµοδιό-
τητάς της,
ζ) καταγράφει τις αναφορές και καταγγελίες για περι-

στατικά διακριτικής µεταχείρισης και σεξουαλικής παρε-
νόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου και τις διαβιβά-
ζει στα αρµόδια όργανα,

η) παρέχει συνδροµή προς θύµατα διακρίσεων, σεξου-
αλικής παρενόχλησης και παρενοχλητικής συµπεριφο-
ράς, όταν καταγγέλλουν διακριτική µεταχείριση ή παρε-
νόχληση. 

4. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέµη-
σης των Διακρίσεων δύναται να υποστηρίζεται στο έργο
της από Μονάδα του Ιδρύµατος για την υλοποίηση των
σχεδίων δράσης παρ. 1, όπως ειδικότερα ορίζεται στον
Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.

5. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται
ειδικότερα τα θέµατα προώθησης της ισότητας των φύ-
λων, καταπολέµησης των διακρίσεων και υποστήριξης

των θυµάτων διακριτικής µεταχείρισης και σεξουαλικής
παρενόχλησης από την Επιτροπή.

Άρθρο 219
Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης συγκροτεί-
ται η Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας (Ε.Α.Π.) του
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) µε διετή θη-
τεία. Η Επιτροπή αποτελεί συµβουλευτικό όργανο του
Α.Ε.Ι. και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση
των θεµάτων που σχετίζονται µε την ασφάλεια και προ-
στασία του Α.Ε.Ι., των µελών της πανεπιστηµιακής κοι-
νότητας και των υποδοµών του, καθώς και τη διαµόρφω-
ση προτάσεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρµό-
διο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη για τη χάραξη πολιτικών
σε θέµατα του αντικειµένου της. Η πράξη συγκρότησης
εξαιρείται της υποχρεωτικής δηµοσίευσης στο πρόγραµ-
µα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από: 
α) τέσσερα (4) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-

πικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν,
από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι., ένα (1) εκ των οποί-
ων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 
β) τον προϊστάµενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προ-

στασίας,
γ) τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι.. 
Ο επικεφαλής της Οµάδας Προστασίας Πανεπιστηµια-

κού Ιδρύµατος (Ο.Π.Π.Ι.), ο οποίος υποδεικνύεται από
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφόσον στο
Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί Ο.Π.Π.Ι., ο τεχνικός ασφάλειας και ο
Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. µπορούν να συµµε-
τέχουν στις συνεδριάσεις του Α.Ε.Ι. χωρίς δικαίωµα ψή-
φου. 

3. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγή-
σεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρµόδιο ανά πε-
ρίπτωση Αντιπρύτανη, για τη θέσπιση και εφαρµογή των
µέτρων ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν στους ε-
σωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., την ευαι-
σθητοποίηση και ενηµέρωση του διδακτικού, διοικητικού
και λοιπού προσωπικού και των φοιτητών σε θέµατα α-
σφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε περι-
πτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών κατα-
στροφών, καθώς και την προστασία των υποδοµών και
του εξοπλισµού του Α.Ε.Ι. από κάθε είδους κινδύνους. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότη-

τες: 
α) διατυπώνει προτάσεις συνολικής πολιτικής, ρυθµι-

στικών παρεµβάσεων και συγκεκριµένων ενεργειών για
θέµατα ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι.,
β) καταρτίζει σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του

Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαµβάνονται τα τεχνικά και µη µέ-
τρα ασφάλειας που προτείνονται και το χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής τους στους χώρους του ιδρύµατος, µε σκοπό
την αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας και προστα-
σίας των υποδοµών του Α.Ε.Ι., και υποβάλλει πρόταση
για την τροποποίησή του,
γ) εισηγείται την προµήθεια ειδών και την παροχή υπη-

ρεσιών ή εκτέλεση έργων ή µελετών µέσω των οποίων
επιτυγχάνονται η αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας
του Α.Ε.Ι. και η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του
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σχεδίου της περ. α),
δ) καταρτίζει σχέδιο του ετήσιου πλάνου µέτρων προ-

στασίας για τη φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων του Α.Ε.Ι., µε έµφαση στα κτίρια του Α.Ε.Ι. και
τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται αυξηµένη
εγκληµατικότητα, καθώς και σε αυτούς που χρήζουν ει-
δικής µέριµνας ή προστασίας, το οποίο υποβάλλει προς
έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., 
ε) εισηγείται την οργάνωση και υλοποίηση προγραµ-

µάτων, δράσεων, σεµιναρίων, εκδηλώσεων και άλλων
συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία µε
φορείς του δηµόσιου τοµέα όπως αυτός οριοθετείται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) ή κοινωνικούς φορείς, µε σκοπό την ευαισθητο-
ποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, κα-
θώς και των φοιτητών για την πρόληψη της παραβατικής
συµπεριφοράς εντός του Α.Ε.Ι., όπως άσκηση σωµατικής
και λεκτικής βίας, χρήση ναρκωτικών, ένταξη σε εγκλη-
µατικές οµάδες, ρατσιστική βία και φθορά της ακίνητης
και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι., 
στ) εισηγείται τη συγκρότηση ειδικών οµάδων που υ-

ποστηρίζουν το έργο της για την αποτελεσµατικότερη ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων της, όπως οµάδας διαχείρισης
κρίσεων και καταστροφών και οµάδας πυροπροστασίας,
σε συνεργασία µε το Πυροσβεστικό Σώµα ή τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας,
ζ) καταρτίζει σχέδιο εσωτερικού κανονισµού για τη

διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών
καταστροφών, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύ-
γκλητο του Α.Ε.Ι., 
η) επιµελείται της σύνταξης και εκπόνησης µελετών ε-

νεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης των µέ-
τρων και µέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται, σε
συνεργασία µε το Πυροσβεστικό Σώµα ή τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας,
θ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση σχέδιο κα-

νονισµού ελεγχόµενης πρόσβασης,
ι) εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικών Επι-

χειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, εφόσον το
προσωπικό αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας του
Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του
Α.Ε.Ι., 
ια) εισηγείται τον ορισµό τεχνικού ασφάλειας, σύµφω-

να µε τον Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων (ν. 3850/2010, Α΄ 84),
ιβ) σχεδιάζει και οργανώνει τη διεξαγωγή ασκήσεων ε-

τοιµότητας σε συνεργασία µε τον Πρύτανη ή τον αρµό-
διο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.,
ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται στον

εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι..
4. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Επιτροπή

συνεργάζεται µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς της
Πολιτείας, εκπρόσωποι των οποίων µπορεί να καλούνται
για να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις
της επιτροπής.

Άρθρο 220
Επιτροπή Ισότιµης Πρόσβασης Ατόµων µε Αναπηρία

και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης συγκροτεί-
ται η Επιτροπή Ισότιµης Πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία

και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). Η Επιτροπή εί-
ναι εννεαµελής και αποτελείται από πέντε (5) µέλη Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία
προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχο-
λές του Α.Ε.Ι. και κατά προτίµηση είναι άτοµα µε αναπη-
ρία ή διαθέτουν σχετική εξειδίκευση ή πείρα σε θέµατα ι-
σότιµης πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία και των α-
τόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον προϊστά-
µενο της Μονάδας Ισότιµης Πρόσβασης, τον προϊστάµε-
νο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσω-
πο των φοιτητών, κατά προτίµηση φοιτητή µε αναπηρία,
και τον επικεφαλής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκα-
λίας και Μάθησης του άρθρου 129. 

2. Η Επιτροπή αποτελεί συµβουλευτικό όργανο του
Α.Ε.Ι. και έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων
στα αρµόδια όργανα για τη χάραξη και την εφαρµογή
της πολιτικής ισότιµης πρόσβασης των ατόµων µε ανα-
πηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ει-
δικότερα, αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι: 
α) η κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση στον Πρύτα-

νη του Α.Ε.Ι. σχεδίου ισότιµης πρόσβασης ατόµων µε α-
ναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαµβάνονται τα τεχνικά και µη
µέτρα ισότιµης πρόσβασης που προτείνονται και το χρο-
νοδιάγραµµα εφαρµογής τους, καθώς και εισηγήσεις για
τη βελτίωση αυτού,
β) η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη για τη σύ-

ναψη δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια ειδών ή
την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση
του σχεδίου της περ. α), 
γ) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων, δρά-

σεων, σεµιναρίων, ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσε-
ων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβου-
λιών, σε συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου τοµέα ό-
πως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) ή κοινωνικούς φορείς,
µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοι-
κητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την ι-
σότιµη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία και των ατό-
µων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκ-
παίδευση, 
δ) η εκπόνηση µελετών και η σύσταση υποεπιτροπών ή

οµάδων που υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής για
την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
όπως οµάδων εθελοντών, 
ε) η κατάρτιση σχεδίου εσωτερικού κανονισµού για τη

διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης των ατόµων µε α-
ναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και η υποβολή του προς τη Σύγκλητο για έγκριση, 
στ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται στον εσω-

τερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. και εµπίπτει στο αντικείµενο
της Επιτροπής. 

Άρθρο 221
Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης συγκροτεί-
ται η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή α-
ποτελεί συµβουλευτικό όργανο του Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και έχει ως αποστολή τη διαρκή
παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την
ψηφιακή διακυβέρνηση του Α.Ε.Ι., την αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και την α-
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πλούστευση των διαδικασιών του Α.Ε.Ι. και του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι..

2. Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πέντε
(5) µέλη και ο ακριβής αριθµός των µελών της καθορίζε-
ται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε
τις ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι.. Ως µέλη της Επιτροπής ορίζο-
νται µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι.,
µε εξειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα πληροφορικής και
ψηφιακής διακυβέρνησης και ο Εκτελεστικός Διευθυ-
ντής του Α.Ε.Ι.. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µετέ-
χουν ο επικεφαλής της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης του Α.Ε.Ι., καθώς και ο επικεφαλής της αντίστοιχης
δοµής του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται διακρι-
τή δοµή, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

3. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγή-
σεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρµόδιο ανά πε-
ρίπτωση Αντιπρύτανη, για τη χάραξη της στρατηγικής
του Α.Ε.Ι. σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής, επικοι-
νωνιών και ψηφιακής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, αρµο-
διότητες της Επιτροπής είναι: 
α) η κατάρτιση και η υποβολή προς έγκριση από τον

Πρύτανη του Α.Ε.Ι. του σχεδίου ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολού-
θηση της υλοποίησής του,  
β) η ανάπτυξη και διαχείριση των ψηφιακών υποδοµών

του Α.Ε.Ι., 
γ) η υποβολή εισηγήσεων για την απλούστευση των

διαδικασιών των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. µέσω της ηλε-
κτρονικοποίησής τους, 
δ) η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

για τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για τη διασφάλιση
του ψηφιακού µετασχηµατισµού του Α.Ε.Ι. και την ανά-
πτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των µελών της πανεπι-
στηµιακής κοινότητας,
ε) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων, δρά-

σεων, σεµιναρίων, ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσε-
ων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβου-
λιών, σε συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, ό-
πως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) ή κοινωνικούς φορείς,
µε σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι., 
στ) η ανάπτυξη νέων µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαί-

δευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραµµάτων
σπουδών τυπικής εκπαίδευσης, όπου προβλέπεται η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και επιµορφωτικών
προγραµµάτων δια βίου µάθησης του Κέντρου Επιµόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
ζ) ο καθορισµός της πολιτικής της προστασίας δεδο-

µένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Α.Ε.Ι., 
η) κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται από τον Ε-

σωτερικό Κανονισµό και σχετίζεται µε το αντικείµενο
της Επιτροπής. 

4. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Επιτροπή
συνεργάζεται µε τους επικεφαλής των ακαδηµαϊκών µο-
νάδων, τους επικεφαλής των προγραµµάτων σπουδών,
το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ι-
δρύµατος και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς της Πολιτείας.

Άρθρο 222
Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτοµίας 

και Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης συγκροτεί-
ται η Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτοµίας
και Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας. Η Επιτροπή αποτε-
λεί συµβουλευτικό όργανο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρα-
κολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε τη µεταφο-
ρά τεχνολογίας, την καινοτοµία και τη διασύνδεση του
Α.Ε.Ι. και των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε
την κοινωνία και την οικονοµία και τη διαµόρφωση προ-
τάσεων για τη χάραξη πολιτικών σε θέµατα του αντικει-
µένου της. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής. 

2. Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πέντε
(5) µέλη και ο ακριβής αριθµός των µελών της καθορίζε-
ται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε
τις ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι.. Τα µέλη της Επιτροπής δύναται
να προέρχονται από µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), Επισκέπτες Καθηγητές ή Ερευνητές του άρ-
θρου 171 και Ερευνητές επί συµβάσει του άρθρου 172
του Α.Ε.Ι., µε εξειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα µεταφο-
ράς τεχνολογίας, καινοτοµίας και νεοφυούς επιχειρηµα-
τικότητας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µετέχει ο ε-
πικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

3. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγή-
σεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρµόδιο ανά πε-
ρίπτωση Αντιπρύτανη, για θέµατα µεταφοράς τεχνολο-
γίας, καινοτοµίας και διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. και των µε-
λών της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε την κοινωνία
και την οικονοµία. Ειδικότερα, αρµοδιότητες της Επιτρο-
πής είναι: 
α) η υποβολή εισηγήσεων για την πολιτική του Α.Ε.Ι.

σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας, καινοτοµίας και νεο-
φυούς επιχειρηµατικότητας, 
β) η υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. κα-

τά τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου και των προ-
γραµµατικών συµφωνιών του Α.Ε.Ι. στους τοµείς της αρ-
µοδιότητάς της, 
γ) η αναζήτηση ενδιαφερόντων ερευνητικών αποτελε-

σµάτων που παράγονται από ερευνητικές οµάδες εντός
του Α.Ε.Ι., 
δ) η υποβολή προτάσεων για την προστασία της δια-

νοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται από ερευνητικές ο-
µάδες εντός του Α.Ε.Ι. και την εµπορική αξιοποίηση της
έρευνας, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και καινοτοµίας
που παράγονται, 
ε) η κατάρτιση σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισµού

της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτοµίας
ή η υποβολή εισήγησης για την τροποποίησή του, 
στ) η υποβολή γνώµης για την ίδρυση εταιρειών τε-

χνοβλαστών (spin off), εφόσον ζητείται από τα όργανα
διοίκησης του Α.Ε.Ι., 
ζ) η συνεργασία µε την Επιτροπή Ερευνών για θέµατα

που άπτονται των αρµοδιοτήτων της, 
η) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τον σχεδιασµό και

την υλοποίηση δράσεων, σεµιναρίων, επιστηµονικών η-
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µερίδων, εκδηλώσεων, θερινών ή χειµερινών σχολείων
και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συ-
νεργασία µε το Κέντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και φορείς του δηµόσιου ή ι-
διωτικού τοµέα, σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας, και-
νοτοµίας, νεοφυούς επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης
της διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. και των µελών της πανεπι-
στηµιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών, µε τους
παραγωγικούς φορείς της χώρας, 
θ) η παροχή τεχνογνωσίας, η µεταφορά καλών πρακτι-

κών, η εξεύρεση καινοτόµων ιδεών, η ανάπτυξη δηµιουρ-
γικότητας και καινοτοµίας και η διασύνδεση των φοιτη-
τών µε τους παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής,
ι) η οργάνωση δράσεων συµβουλευτικής καθοδήγησης

(mentoring) και η υποστήριξη της εκπόνησης επιχειρηµα-
τικών σχεδίων (business plans) από τους φοιτητές του
Α.Ε.Ι. και τα µέλη των ερευνητικών οµάδων του Α.Ε.Ι., 
ια) η προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για την εκπόνηση

βιοµηχανικής έρευνας εντός του Α.Ε.Ι., 
ιβ) η διεξαγωγή διαγωνισµών που προάγουν την αρι-

στεία και ενισχύουν τον υγιή συναγωνισµό στην έρευνα
και την καινοτοµία µεταξύ των µελών της πανεπιστηµια-
κής κοινότητας, 
ιγ) η συνεργασία µε την ανώνυµη Εταιρεία µε την επω-

νυµία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»
του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61) για θέµατα που
εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της, 
ιδ) η υποβολή εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης

του Α.Ε.Ι. για θέµατα που αφορούν στη διαµόρφωση της
πολιτικής του Α.Ε.Ι. στους τοµείς που σχετίζονται µε την
Εθνική Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση και την
Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας, 
ιε) η υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας θερµο-

κοιτίδας επιχειρήσεων και τεχνολογικού και επιστηµονι-
κού πάρκου του Α.Ε.Ι., µε σκοπό τη δηµιουργία ενός οι-
κοσυστήµατος αλληλεπίδρασης του Α.Ε.Ι. µε τις επιχει-
ρήσεις της ηµεδαπής και αλλοδαπής, 
ιστ) η αναζήτηση επενδυτικών αγγέλων (business

angels) και κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών για
την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων των φοιτητών του
Α.Ε.Ι. και των µελών των ερευνητικών οµάδων για την ε-
µπορική αξιοποίηση καινοτόµων ιδεών και τεχνολογιών, 
ιζ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται στον Εσω-

τερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται µε το αντικεί-
µενο της Επιτροπής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄
ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Άρθρο 223
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση
του Πρύτανη, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.). 

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
Α.Ε.Ι. καθορίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουργίας του
Α.Ε.Ι. και ιδίως:
α) θέµατα σχετικά µε την οργάνωση των προγραµµά-

των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, ό-
πως ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων
και άλλων µεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδι-

κότεροι τύποι των τίτλων που απονέµονται ανά πρό-
γραµµα σπουδών και των τίτλων κατεύθυνσης ανά πρό-
γραµµα σπουδών, η διαδικασία ορκωµοσίας των πτυχιού-
χων, οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις ε-
ξεταστικές περιόδους, οι όροι και η διαδικασία επανεξέ-
τασης των φοιτητών, η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υ-
ποχρεωτικών και µαθηµάτων επιλογής, υποχρεωτικής ή
ελεύθερης, στο πρόγραµµα σπουδών, 
β) υποχρεώσεις και δικαιώµατα των φοιτητών πρώτου,

δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, η συµβουλευτική
υποστήριξη φοιτητών σε θέµατα σπουδών και επαγγελ-
µατικής αποκατάστασης, καθώς και θέµατα σχετικά µε
την υποστήριξη φοιτητών µε αναπηρία ή εκπαιδευτικές
ανάγκες, 
γ) ζητήµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των φοιτητών

για το διδακτικό έργο που παρέχεται από το τακτικό και
έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι.,
δ) θέµατα σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις

κατάταξης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. µετά από κατατακτή-
ριες εξετάσεις, τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών
µονάδων από την επιτυχή παρακολούθηση µαθηµάτων
άλλων προγραµµάτων σπουδών Α.Ε.Ι., καθώς και τη δια-
δικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων φοιτητών
σε πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας, 
ε) τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας

των οργάνων διοίκησης και όλων των υπηρεσιών του ι-
δρύµατος, 
στ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισµού

για κάθε όργανο διοίκησης για το οποίο προβλέπεται η
εκπόνηση απολογισµού, 
ζ) η διαδικασία απονοµής τιµητικών ακαδηµαϊκών τίτ-

λων,
η) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιµοτυπικού χαρακτή-

ρα και δηµόσιων σχέσεων,
θ) οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιο-

θήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και µουσείων του ι-
δρύµατος, καθώς και των λοιπών ακαδηµαϊκών και ερευ-
νητικών µονάδων και δοµών του, 
ι) οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

χορήγησης υποτροφιών ανταποδοτικών ή µη προς τους
φοιτητές των Α.Ε.Ι., βάσει κοινωνικοοικονοµικών κριτη-
ρίων και αριστείας σε ακαδηµαϊκό, επιστηµονικό και ε-
ρευνητικό πεδίο, 
ια) ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την προστασία και α-

σφάλεια των φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προ-
σωπικού του ιδρύµατος, καθώς και τη φύλαξη του ιδρύ-
µατος και της περιουσίας του,
ιβ) κάθε θέµα που σχετίζεται µε την οργάνωση, λει-

τουργία και διαδικασία λήψης αποφάσεων µονοµελών
και συλλογικών οργάνων και Επιτροπών του ιδρύµατος, 
ιγ) ο ελάχιστος αριθµός των µελών Διδακτικού Ερευ-

νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που πρέπει να υπηρετούν
ανά Τοµέα και τα κριτήρια σύστασης Τοµέων, 
ιδ) θέµατα που σχετίζονται µε την επιλογή και απα-

σχόληση έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.,
καθώς και τη διαδικασία απονοµής των τίτλων του Οµό-
τιµου και Επίτιµου Καθηγητή από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., 
ιε) θέµατα που σχετίζονται µε την υπηρεσιακή κατά-

σταση, τη διαδικασία επιλογής, τα δικαιώµατα και τις υ-
ποχρεώσεις του τακτικού και έκτακτου διδακτικού, ερευ-
νητικού και λοιπού προσωπικού, 
ιστ) θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση και λειτουργία

Επιτροπών που προβλέπονται στον παρόντα και των επι-
µέρους Επιτροπών που συγκροτούνται µε αποφάσεις
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των Α.Ε.Ι., καθώς και τη δυνατότητα συγκρότησης τεχνι-
κού συµβουλίου και οικονοµικού συµβουλίου του Α.Ε.Ι.
και τις αρµοδιότητές τους, 
ιζ) λοιπά θέµατα κατ’ εφαρµογή του παρόντος.
3. Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-

τουργίας του κάθε Α.Ε.Ι., µε απόφαση της Συγκλήτου,
δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της παρ. 2 κα-
τά το µέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον παρό-
ντα νόµο.

Άρθρο 224
Στρατηγικό Σχέδιο Ιδρύµατος

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) καταρτί-
ζουν πολυετές στρατηγικό σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυ-
ξης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για
την ανώτατη εκπαίδευση του άρθρου 14 του
ν. 4653/2020 (Α΄12), την εθνική στρατηγική για την έρευ-
να και την καινοτοµία, καθώς και τις εξελίξεις και τους
κύριους στόχους των δράσεων για την ανώτατη εκπαί-
δευση στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Το στρατηγικό
σχέδιο είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον τεσσάρων (4) ε-
τών. Το στρατηγικό σχέδιο εγκρίνεται µε απόφαση του
Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη
και πρότασης της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού. 

2. Στο στρατηγικό σχέδιο περιγράφεται η στρατηγική
του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξή του σε τοπικό, εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την ιδιαίτερη
φυσιογνωµία του και την αποστολή του στους διάφο-
ρους τοµείς δραστηριότητάς του, όπως την εκπαιδευτική
και ερευνητική πολιτική του Α.Ε.Ι. και των επιµέρους α-
καδηµαϊκών µονάδων του, την εκπαιδευτική στρατηγική
για κάθε κύκλο σπουδών, τη δια βίου µάθηση, την εκπαί-
δευση και την επιστηµονική κατάρτιση, τη συνεχή βελ-
τίωση της διδασκαλίας και της µάθησης, την ενίσχυση
της εξωστρέφειας και τη διασύνδεση µε την κοινωνία και
την οικονοµία, την ανάπτυξη συνεργασιών µε ιδρύµατα
και φορείς της αλλοδαπής, την καινοτοµία και την ανα-
βάθµιση της ποιότητας και της προσβασιµότητας του α-
καδηµαϊκού περιβάλλοντος. Το σχέδιο περιλαµβάνει
τους βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στόχους
στους τοµείς που επιθυµεί να αναπτυχθεί το Α.Ε.Ι., κα-
θώς και τις δράσεις και τα µέσα που προτείνονται για την
υλοποίησή τους, όπως την προσέλκυση νέων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων, την αξιοποίηση των διαθέσιµων πό-
ρων του Α.Ε.Ι., την αναβάθµιση των υποδοµών και του ε-
ξοπλισµού του Α.Ε.Ι. και την προσέλκυση επιστηµονικού
προσωπικού µε υψηλά προσόντα. Στο στρατηγικό σχέδιο
περιλαµβάνονται η στρατηγική του Α.Ε.Ι. για την ισότιµη
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η στρατηγική του Α.Ε.Ι.
για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και την αναβάθµιση
των ψηφιακών υποδοµών του Α.Ε.Ι., καθώς και η στρατη-
γική για την αειφόρο ανάπτυξη του Α.Ε.Ι., που εξειδικεύ-
εται στα σχέδια των άρθρων 226 έως 228. 

3. Για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανά α-
καδηµαϊκή ή διοικητική µονάδα του Α.Ε.Ι. καταρτίζεται ε-
πιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο εξειδικεύεται η πολιτική
του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. ανά επιµέρους µονά-
δα και περιλαµβάνονται ετήσιο πρόγραµµα στοχοθεσίας,
ο προγραµµατισµός υλοποίησης κάθε στόχου και τα µέ-
τρα για την υλοποίησή του. 

4. Το στρατηγικό σχέδιο δύναται να αναµορφώνεται
κατά τη διάρκεια ισχύος του σύµφωνα µε τις ανάγκες και

τις συνθήκες που ισχύουν, καθώς και τις µεταβολές στην
εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση του άρ-
θρου 14 του ν. 4653/2020, την εθνική στρατηγική για την
έρευνα και την καινοτοµία, καθώς και τις εξελίξεις στην
ανώτατη εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Άρθρο 225
Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) εφαρµό-
ζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία µέτρα για την τήρηση της
τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς
και για την προστασία της ζωής και της σωµατικής ακε-
ραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσω-
πικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - ε-
πισκεπτών και για την προστασία της ακίνητης και κινη-
τής περιουσίας των Α.Ε.Ι..

2. Κάθε Α.Ε.Ι., µε κριτήριο το µέγεθός του, τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες, τη συχνότητα εµφάνισης παραβατικών συ-
µπεριφορών και τη διαβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας
και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά
συστήµατα ασφάλειας που καλύπτουν µέρος ή το σύνο-
λο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. Ως τέ-
τοια συστήµατα λογίζονται ιδίως: α) µέσα επιτήρησης µε
τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., β) ηλεκτρονικά µηχα-
νήµατα ανίχνευσης απαγορευµένων αντικειµένων και
ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων
των Α.Ε.Ι., γ) µέσα ειδοποίησης άµεσου κινδύνου µε φω-
τεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερµός και δ) αι-
σθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρµολόγησης.
Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών µέτρων ασφάλειας
της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαµβάνει µέτρα
που συµβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλει-
ας και προστασίας, όπως η εφαρµογή φωτισµού ασφά-
λειας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η
πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας. Η εγκατάσταση και
λειτουργία των τεχνικών µέτρων της περ. α) εντός των
Α.Ε.Ι. επιτρέπεται µόνο για την πρόληψη και αντιµετώπι-
ση των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα κε-
φάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέµπτο, δέκατο έκτο,
δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδι-
κού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95)
και τα κακουργήµατα της νοµοθεσίας περί εξαρτησιογό-
νων ουσιών. Αντικείµενο της αντιµετώπισης του προη-
γούµενου εδαφίου συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιό-
ποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη.

3. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και
Λήψης Σηµάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται µε ό-
λα τα τεχνολογικά συστήµατα ασφάλειας και επικοινω-
νιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του
Α.Ε.Ι., η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται από το
προσωπικό της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας και
το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Η
απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Κέ-
ντρου Ελέγχου και Λήψης Σηµάτων και Εικόνων» εκδί-
δεται ύστερα από διενέργεια Μελέτης Εκτίµησης Αντι-
κτύπου σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα-
σίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κα-
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τάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για
την Προστασία Δεδοµένων - Γ.Κ.Π.Δ., L 119) και το άρ-
θρο 65 του ν. 4624/2019 (Α΄137). Η απόφαση δεν µπορεί
να έχει χρονική ισχύ ανώτερη της τριετίας και υπόκειται
σε περιοδική αξιολόγηση και επικαιροποίηση, σύµφωνα
µε τις προτάσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµέ-
νων. Η Μελέτη Εκτίµησης Αντικτύπου διενεργείται από
τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και ολοκληρώνεται υπο-
χρεωτικά το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από
την έναρξη χρήσης των συστηµάτων ασφάλειας της
παρ. 2 και την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα του παρόντος.

4. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, που εκδί-
δεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας
και Προστασίας του άρθρου 219, εγκρίνεται σχέδιο α-
σφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαµ-
βάνονται όλα τα τεχνικά και άλλα αναγκαία µέτρα ασφά-
λειας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλει-
ας και προστασίας, το χρονοδιάγραµµα και οι χώροι ε-
φαρµογής. Το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας επικαι-
ροποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότη-
τες κάθε Α.Ε.Ι.. Η απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, τηρείται στο αρχείο του
Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του Πρύτανη και εξαιρείται της υ-
ποχρέωσης δηµοσίευσής της στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ». 

5. Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, τα
Α.Ε.Ι. ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επε-
ξεργασίας σύµφωνα µε την περ. 7 του άρθρου 4 του
Γ.Κ.Π.Δ., λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και ορ-
γανωτικά µέτρα για την προστασία των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
Γ.Κ.Π.Δ., και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που α-
πορρέουν από την ιδιότητά του αυτή. Η Ελληνική Αστυ-
νοµία, εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο-
µάδων Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων
(Ο.Π.Π.Ι.), ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για επε-
ξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους
σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021. Οι
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από τον σχεδια-
σµό και εξ ορισµού, και υπόκεινται σε όλες τις εκ της ως
άνω ιδιότητάς τους απορρέουσες υποχρεώσεις. Οι λε-
πτοµέρειες για τη συµµόρφωση εκάστου προς τις υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία, ι-
δίως όσον αφορά στα καθήκοντά τους για την ικανοποί-
ηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων,
για την ενηµέρωσή τους, ως προς τη λήψη των κατάλλη-
λων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα καθορίζονται µε Μνηµόνιο Συνεργα-
σίας, που επικυρώνεται µε κοινή απόφαση των συναρµό-
διων Υπουργών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

6. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα:
α) Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ορίζονται το Α.Ε.Ι. και

η Ελληνική Αστυνοµία, αντιστοίχως, εφόσον στο Α.Ε.Ι.
έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι..
β) Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπι-

κού χαρακτήρα καθορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος
και στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021, αντι-
στοίχως.

γ) Τα εν λόγω συστήµατα δεν καταγράφουν τις πανε-
πιστηµιακές παραδόσεις, τις αίθουσες διδασκαλίας, κα-
θώς και τους χώρους εργασίας του διδακτικού και διοι-
κητικού προσωπικού.
δ) Το Α.Ε.Ι. υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέ-

ουν από τα άρθρα 37 έως 39 του Γ.Κ.Π.Δ. και 6 έως 8 του
ν. 4624/2019 αναφορικά µε τον ορισµό Υπευθύνου Προ-
στασίας Δεδοµένων.
ε) Τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο

χρόνος τήρησης και οι αποδέκτες αυτών καθορίζονται
µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

7. Κατά τη διαµόρφωση και υλοποίηση του παρόντος
τα Α.Ε.Ι. και η Ελληνική Αστυνοµία αντιστοίχως µερι-
µνούν για την εφαρµογή και τήρηση του συνόλου των υ-
ποχρεώσεων που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., την Οδη-
γία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για
τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης
ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών
κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
µένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης πλαίσιο
2008/977/ΔΕΥ του Συµβουλίου (L 119) και τον
ν. 4624/2019.

8. Για την αποτελεσµατική προστασία των προσωπι-
κών δεδοµένων εφαρµόζονται αναλόγως οι εγγυήσεις
που προβλέπονται στο π.δ. 75/2020 (Α΄ 173).

9. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρµόζεται υποχρεωτικά σύστηµα
ελεγχόµενης πρόσβασης για την τήρηση της τάξης και
της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την
προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας
του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των
φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών
και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι., κα-
θώς και για την εν γένει εύρυθµη και οµαλή λειτουργία
του Α.Ε.Ι. και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτι-
κού, ερευνητικού και διοικητικού έργου. Το σύστηµα ε-
λεγχόµενης πρόσβασης εφαρµόζεται κατά την είσοδο
σε πανεπιστηµιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους
των Α.Ε.Ι.. Οι πανεπιστηµιουπόλεις (campus) των Α.Ε.Ι.
περιβάλλονται από περιµετρική περίφραξη ασφαλείας.
Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του συστήµατος ελεγ-
χόµενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του
Α.Ε.Ι. µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,
το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης εφαρµόζεται υπο-
χρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους του, όπως κτίρια
και υποδοµές. 

10. Με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδί-
δεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας και
Προστασίας του άρθρου 219, εγκρίνεται ο κανονισµός ε-
λεγχόµενης πρόσβασης του οικείου Α.Ε.Ι. και τίθεται σε
λειτουργία το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης. Στον
κανονισµό καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Α.Ε.Ι., οι ο-

ποίοι εξαιρούνται από την εφαρµογή συστήµατος ελεγ-
χόµενης πρόσβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, του
σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξά-
γονται σε αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις,
β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα πρόσβασης

σε χώρους ελεγχόµενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι., όπως τα
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µέλη Δ.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και ερευνητι-
κό προσωπικό,
γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων

του Α.Ε.Ι. στους οποίους έχουν δικαίωµα ελεγχόµενης
πρόσβασης τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέ-
ονται µε οποιαδήποτε σχέση µε το Α.Ε.Ι.,
δ) θέµατα σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία

εξοπλισµού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχηµάτων
και αντικειµένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές
κρίσιµες υποδοµές των Α.Ε.Ι.,
ε) οι µέθοδοι ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προ-

σώπων για την είσοδό τους σε χώρους ελεγχόµενης
πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων
τρίτων φυσικών προσώπων, ο χρόνος τήρησης των προ-
σωπικών δεδοµένων των φυσικών προσώπων και οι απο-
δέκτες αυτών,
στ) η διαβάθµιση του επιπέδου ελέγχου ασφάλειας για

την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σηµα-
σίας για τη λειτουργία του Α.Ε.Ι., όπως τα κτίρια διοίκη-
σης, του Ε.Λ.Κ.Ε. ή εργαστήρια µε ακριβό εξοπλισµό,
ζ) τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία χορήγησης α-

δειών πρόσβασης σε τρίτους,
η) τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία

των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων ήδη από
τον σχεδιασµό και εξ ορισµού.

Άρθρο 226
Σχέδιο για την ισότιµη πρόσβαση των ατόµων 

µε αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) εφαρµό-
ζουν όλα τα αναγκαία µέτρα για ισότιµη πρόσβαση στην
ανώτατη εκπαίδευση του διδακτικού, διοικητικού και λοι-
πού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προ-
σώπων - επισκεπτών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτόν τα Α.Ε.Ι. καταρτίζουν
και υλοποιούν σχέδιο ισότιµης πρόσβασης των ατόµων
µε αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση που περιλαµβάνει µέ-
τρα ιδίως για: α) τη φυσική προσβασιµότητα των χώρων
και των κτιρίων, β) την πρόσβαση στην εκπαιδευτική δια-
δικασία και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γ)
την ηλεκτρονική προσβασιµότητα, δ) την υποστήριξη της
ένταξης στην αγορά εργασίας, ε) την ισότιµη συµµετοχή
στην εν γένει ακαδηµαϊκή ζωή. Στο σχέδιο περιλαµβάνο-
νται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ισότιµη πρόσβαση
των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες στα Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις ανάγκες
κάθε Α.Ε.Ι..

2. Το σχέδιο για την ισότιµη πρόσβαση των ατόµων µε
αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες εγκρίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης,
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ισότιµης Πρόσβασης
των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες. 

Άρθρο 227
Σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) σχεδιά-
ζουν και εφαρµόζουν πολιτικές που ενισχύουν την αξιο-
ποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και συµβάλ-
λουν στον ψηφιακό µετασχηµατισµό των υπηρεσιών του
Α.Ε.Ι., την αναβάθµιση των ψηφιακών τους υποδοµών
και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού,
διοικητικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και των φοι-
τητών των Α.Ε.Ι.. Για τον σκοπό αυτόν τα Α.Ε.Ι. καταρτί-
ζουν και υλοποιούν σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού
που αφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.
προς τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και τους
τρίτους, την αναβάθµιση των ψηφιακών υποδοµών του
Α.Ε.Ι. και των επιµέρους µονάδων του, την εισαγωγή νέ-
ων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων στην εκπαίδευση
και την έρευνα, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προ-
γράµµατος σπουδών για τη χορήγηση πιστοποιητικού
ψηφιακών δεξιοτήτων και τον σχεδιασµό και την υλοποί-
ηση δράσεων καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων του
διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του
Α.Ε.Ι.. Το σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού εγκρίνεται
µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν πρότα-
σης της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. 

Άρθρο 228
Σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) εφαρµό-
ζουν εκπαιδευτικά, τεχνικά ή άλλα αναγκαία µέτρα για
την εφαρµογή των αρχών της αειφορίας, της βιώσιµης
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για
τον σκοπό αυτόν τα Α.Ε.Ι. καταρτίζουν σχέδιο αειφόρου
ανάπτυξης που ενσωµατώνει τις αρχές της βιώσιµης και
αειφόρου ανάπτυξης και µέτρα προστασίας του περιβάλ-
λοντος κατά τη διαχείριση των υποδοµών τους και την ε-
νεργειακή τους απόδοση, τη διαχείριση των προµηθειών,
των επενδύσεων και των αποβλήτων τους, τη διεξαγωγή
έρευνας και την εκτέλεση ερευνητικών έργων/προγραµ-
µάτων, καθώς και την εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι. και
των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους. Στο σχέδιο
περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά και άλλα αναγκαία µέ-
τρα που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου. Το
σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης εγκρίνεται µε απόφαση του
Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 229
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας  - Σκοπός 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) λει-
τουργεί Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.), µε αντικείµενο τη διαχείριση και αξιοποίηση
των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης,
κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας,
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καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών, προς επί-
τευξη του σκοπού του.

2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση
κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρη-
µατοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 230
και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήπο-
τε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλε-
σης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών,
αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτι-
σης, σεµιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστηµονικών,
τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης
ειδικών και κλινικών µελετών, εκτέλεσης δοκιµών, µε-
τρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, πα-
ροχής γνωµοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λο-
γαριασµό τρίτων, σχεδιασµού και υλοποίησης επιστηµο-
νικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προ-
γραµµάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς
όφελος του Α.Ε.Ι..

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διακριτή νοµική και οικονοµική ο-
ντότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., χωρίς νοµική προσωπικότη-
τα, και αποδίδεται σε αυτόν διαφορετικός Αριθµός Φο-
ρολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 

Άρθρο 230
Πόροι και χρηµατοδοτήσεις των Ειδικών Λογαριασµών

Κονδυλίων Έρευνας

1. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασµοί
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) κατατάσσονται στις ακό-
λουθες κατηγορίες: 
α) Εθνικοί πόροι: 
αα) κονδύλια από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσε-

ων (εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος), ιδίως
χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και Ανθεκτικότητας, λοιπών προγραµµάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και προγραµµάτων του Ελληνικού Ι-
δρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας, 
αβ) χρηµατοδοτήσεις για τη συµµετοχή σε ερευνητικά

ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα από εθνικά κον-
δύλια (matching funds), 
αγ) χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραµµατικών

συµβάσεων µε φορείς του δηµόσιου τοµέα. 
β) Διεθνείς πόροι: χρηµατοδοτήσεις έργων από την

Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισµούς και φορείς. 
γ) Ιδιωτικοί πόροι και χρηµατοδοτήσεις:
γα) έσοδα από χρηµατοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές,

οικονοµικές ενισχύσεις, κληροδοτήµατα και κάθε είδους
εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δηµόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 
γβ) τέλη φοίτησης, δίδακτρα και πάσης φύσης έσοδα

από την οργάνωση Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων Σπου-
δών (Ξ.Π.Σ.) πρώτου κύκλου, µεταπτυχιακών προγραµ-
µάτων σπουδών, θερινών και χειµερινών σχολείων και ε-
πιµορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω
του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
γγ) έσοδα από την οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων και

λοιπών συναφών δραστηριοτήτων, 
γδ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστη-

µιακών εργαστηρίων, πανεπιστηµιακών ερευνητικών ιν-
στιτούτων και πανεπιστηµιακών κλινικών προς τρίτα φυ-

σικά πρόσωπα ή φορείς του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα
σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Κανονισµό τους, καθώς
και έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχε-
τίζονται µε την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του
φορέα,
γε) χρηµατοδοτήσεις έργων/προγραµµάτων για την

παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών
υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών και κλινικών µελετών,
την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξε-
τάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη
σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων φυσικών
προσώπων ή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων της ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής. 
δ) Ίδιοι πόροι: 
δα) παρακρατήσεις (overhead) επί των προϋπολογι-

σµών των έργων/προγραµµάτων που επιβάλλονται υπέρ
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) για την οικονοµική διαχείριση των έργων/προ-
γραµµάτων των περ. α) έως γ), 
δβ) έσοδα από εκδόσεις µετά την εκκαθάρισή τους, 
δγ) έσοδα από την εµπορική εκµετάλλευση δικαιωµά-

των διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων µεταφοράς τε-
χνολογίας-τεχνογνωσίας του Α.Ε.Ι., που προκύπτουν α-
πό την εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων έργων και την εν
γένει ερευνητική δραστηριότητα των µελών της πανεπι-
στηµιακής κοινότητας, καθώς και έσοδα από εταιρικά µε-
ρίδια και την εν γένει συµµετοχή τους σε εταιρείες έντα-
σης γνώσης,
δδ) έσοδα από τόκους και αξιοποίηση περιουσιακών

στοιχείων ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ε.Λ.Κ.Ε., 
δε) έσοδα από τις κρατήσεις επί των αµοιβών και την

απόδοση ποσοστού επί του εισοδήµατος των µελών Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από την άσκηση επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 257, 
δστ) έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αµοι-

βών που εισπράττονται από τα νοσοκοµεία κατά την ο-
λοήµερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή πρά-
ξεις που γίνονται από πανεπιστηµιακούς ιατρούς, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37),
δζ) κρατήσεις επί των αµοιβών των µελών Διδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τη συµµετοχή τους σε έρ-
γα/προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνη-
τικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), των Ερευνητικών
Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) και λοιπών ερευ-
νητικών οργανισµών της ηµεδαπής, 
δη) έσοδα από τα παράβολα που καταβάλλονται υπέρ

των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., 
δθ) έσοδα που αποδίδονται από τα Ερευνητικά Πανε-

πιστηµιακά Ινστιτούτα στα οποία συµµετέχει το Α.Ε.Ι.,
σύµφωνα µε το άρθρο 271. 

2. Οι φορείς χρηµατοδότησης που εισφέρουν στον
Ε.Λ.Κ.Ε. ή τον επιχορηγούν για την εκτέλεση
έργων/προγραµµάτων δύναται να καθορίζουν ειδικότε-
ρους όρους σχετικά µε την εκτέλεσή τους, όπως το εί-
δος των δαπανών που θα καλυφθούν µε τους πόρους
που διαθέτουν, την οµάδα έργου, τη χρονική διάρκεια
του φυσικού ή/και οικονοµικού αντικειµένου του έρ-
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γου/προγράµµατος. Για τα έργα/προγράµµατα που χρη-
µατοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα εν λόγω στοιχεία
καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

Άρθρο 231
Επιτροπή Ερευνών 

1. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι το αποφασιστικό
όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα δι-
οίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.).
Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από έναν (1) εκπρόσω-
πο από κάθε Σχολή, µε τον αναπληρωτή του και τον Πρύ-
τανη ή τον Αντιπρύτανη, εάν  έχει ανατεθεί ο τοµέας της
έρευνας σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 15 σε έναν
από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρό της. Εάν το Α.Ε.Ι.
διαθέτει αριθµό Σχολών ίσο ή µικρότερο των τριών (3),
στην Επιτροπή Ερευνών συµµετέχουν δύο (2) εκπρόσω-
ποι µε τους αναπληρωτές τους από κάθε Σχολή του
Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονται κατά το δυνατόν από δια-
φορετικά Τµήµατα. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε
Α.Ε.Ι. µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν
εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κο-
σµητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.

2. Ως εκπρόσωποι κάθε Σχολής στην Επιτροπή Ερευ-
νών δύναται να υποδεικνύονται µέλη Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που κατά προτεραιότητα
ανήκουν στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, διαθέτουν εκτεταµένη εκπαιδευτική και ερευνη-
τική πείρα, που τεκµηριώνεται από δηµοσιεύσεις σε επι-
στηµονικά περιοδικά κύρους, βιβλία, µονογραφίες και τη
συµµετοχή στη διοίκηση και διαχείριση ερευνητικών και
αναπτυξιακών έργων.

3. Τα µέλη της Επιτροπής Ερευνών συνέρχονται σε
πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέ-
δρου της. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται µε µυστική
ψηφοφορία µεταξύ των µελών της ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόε-
δρο αν απουσιάζει ή κωλύεται. Η εκλογική διαδικασία
δύναται να διενεργείται και ηλεκτρονικά µε τη χρήση
του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµα-
σία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας
του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δί-
κτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Δύναται
επίσης να συγκληθεί, αν αυτό ζητηθεί από: α) το ένα τρί-
το (1/3) των µελών της, β) τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και γ)
το Συµβούλιο Διοίκησης. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής
µπορεί να πραγµατοποιούνται µέσω τηλεδιάσκεψης. 

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
τουλάχιστον τα µισά µέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτρο-
πής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Αν υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.

6. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος
της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., που καθορίζεται µε απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών. 

7. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. δύναται να
παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Άρθρο 232
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες: 
α) επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο και το

Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) για την ερευνητική και επιστηµο-
νική στρατηγική του Ιδρύµατος και τη σύνταξη του στρα-
τηγικού σχεδίου σε θέµατα έρευνας και καινοτοµίας, 
β) καταρτίζει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού

Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
γ) εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για τη χρηµατο-

δότηση ερευνητικών έργων, έργων παροχής υπηρεσιών,
µελετών και πάσης φύσεως έργων για τα οποία απαιτεί-
ται υποβολή πρότασης, 
δ) καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε., τον υ-

ποβάλλει αρµοδίως προς έγκριση στο Συµβούλιο Διοίκη-
σης και εγκρίνει τις αναµορφώσεις του, 
ε) εγκρίνει την αποδοχή διαχείρισης έργων/προγραµ-

µάτων που εκτελούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., την οµάδα
έργου αυτών και τους προϋπολογισµούς τους, 
στ) εισηγείται προς το Σ.Δ. τον ετήσιο οικονοµικό προ-

ϋπολογισµό και απολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις χρηµα-
τοοικονοµικές καταστάσεις, 
ζ) εισηγείται προς το Συµβούλιο Διοίκησης τον καθορι-

σµό του ύψους του ποσοστού παρακράτησης επί των ε-
σόδων των έργων/προγραµµάτων ανά κατηγορία αυτών
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 237 και την κατανο-
µή των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από ίδιους πό-
ρους και τη δηµιουργία έργων/προγραµµάτων σύµφωνα
µε το άρθρο 237, 
η) παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση για τις δραστη-

ριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς το Σ.Δ. και προς τους φορείς
του δηµοσίου,
θ) προσλαµβάνει πρόσθετο προσωπικό για την εκτέλε-

ση έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
κατόπιν εισήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 243 έως 245, 
ι) αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηµα-

τοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε.,
καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθε-
σής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συµβατικές
υποχρεώσεις, και εγκρίνει τη σύναψη των πάσης φύσε-
ως συµβάσεων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
των έργων και προγραµµάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., 
ια) αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και

ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξα-
σφάλιση πόρων,
ιβ) χορηγεί υποτροφίες, σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρη-

µατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ) διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθµη

λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλο-
ποιεί,
ιδ) συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης για την επι-

λογή προσωπικού και την Επιτροπή Ενστάσεων του άρ-
θρου 245. 

Άρθρο 233
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών - Αρµοδιότητες

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ορίζεται ο Πρύ-
τανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή
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ο Αντιπρύτανης, εφόσον µεταβιβάζεται ο τοµέας ευθύ-
νης της έρευνας. 

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών έχει τις ακό-
λουθες αρµοδιότητες: 
α) προΐσταται του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έ-

ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), τον εκπροσωπεί δικαστικώς και εξω-
δίκως, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιών του και είναι διατάκτης των δαπανών του, 
β) συγκαλεί την Επιτροπή Ερευνών, καταρτίζει την η-

µερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και δύ-
ναται να ορίζει άλλο µέλος της Επιτροπής ως εισηγητή, 
γ) υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υπο-

βολή προτάσεων, προσφορών και αιτηµάτων χρηµατο-
δότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα, 
δ) υπογράφει τις συµβάσεις µε τους φορείς χρηµατο-

δότησης και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
των έργων/προγραµµάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
ε) υπογράφει τις προσκλήσεις για την επιλογή προσω-

πικού και τις προκηρύξεις για την προµήθεια ειδών/υπη-
ρεσιών και την εκτέλεση έργων, µετά από έγκριση της Ε-
πιτροπής Ερευνών, καθώς και κάθε έγγραφο που είναι α-
παραίτητο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτρο-
πής Ερευνών,
στ) αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσε-

ων του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,
ζ) εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης για τη

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων,
η) εγκρίνει τις αναµορφώσεις των προϋπολογισµών

έργων/προγραµµάτων, κατόπιν εισήγησης του Επιστηµο-
νικού Υπευθύνου, 
θ) εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Επιστηµονικού Υ-

πευθύνου, την ανανέωση ή παράταση συµβάσεων απα-
σχόλησης του πρόσθετου προσωπικού, η απασχόληση
του οποίου έχει εγκριθεί µε απόφαση της Επιτροπής Ε-
ρευνών, 
ι) εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολών προς τα µέλη

της οµάδας έργου σύµφωνα µε το άρθρο 253, κατόπιν ει-
σήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, 
ια) εγκρίνει τη διενέργεια µετακινήσεων για τα

έργα/προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς
πόρους,  
ιβ) εγκρίνει τη χορήγηση ταµειακής διαχειριστικής δι-

ευκόλυνσης σε έργα/προγράµµατα σύµφωνα µε τον Ο-
δηγό Χρηµατοδότησης, 
ιγ) εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών την ετήσια

κατανοµή των ίδιων πόρων της περ. δ) του άρθρου 230,
σύµφωνα µε το άρθρο 237. 

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών µπορεί, µε
πράξη του: 
α) να εξουσιοδοτεί άλλο µέλος της Επιτροπής, για την

υπογραφή των εγγράφων της παρ. 2, 
β) να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα υπογραφής υπηρε-

σιακών εγγράφων που σχετίζονται µε την οργάνωση και
λειτουργία της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υ-
ποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία δεν εµπί-
πτουν στο πεδίο της παρ. 2, προς τους Προϊσταµένους
των οργανικών µονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ.. 

Άρθρο 234
Επιστηµονικός Υπεύθυνος 

1. Ως Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραµµάτων
δύναται να ορίζονται: α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.), β) µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) µέλη Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) µέλη Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο µεταπτυχιακών
σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ε-
ρευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόµενοι Καθηγη-
τές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συµβάσει του άρ-
θρου 172, η) οµότιµοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα
Μέλη Δ.Ε.Π., θ) µεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνερ-
γάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Η δυνατότητα
να ορίζονται ως Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή
µέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και
οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επι-
στηµονικής ευθύνης έργων/προγραµµάτων καθορίζονται
στον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε..

2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν µία (1) από τις ιδιότητες
της παρ. 1 µπορούν να καταθέτουν προς την Επιτροπή
Ερευνών αίτηµα αποδοχής διαχείρισης έργου/προγράµ-
µατος ως Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι, που συνοδεύεται α-
πό συνοπτικό συνολικό προϋπολογισµό του προς αποδο-
χή έργου/προγράµµατος, εφόσον η διάρκειά του εκτεί-
νεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολο-
γισµό για το τρέχον οικονοµικό έτος. Με την απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών περί αποδοχής του έργου/προ-
γράµµατος εγκρίνεται ο ορισµός του Επιστηµονικού Υ-
πευθύνου. 

3. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος ευθύνεται για την ορθή
υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου
του έργου και για τη σκοπιµότητα και επιλεξιµότητα των
δαπανών που συνδέονται µε την εκτέλεση του φυσικού
αντικειµένου του έργου και παρακολουθεί το οικονοµικό
αντικείµενό του. 

4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών δύναται να ο-
ρίζεται αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έρ-
γου/προγράµµατος, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

5. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος, για την πληρωµή δα-
πανών του έργου/προγράµµατος, στις οποίες περιλαµ-
βάνονται και οι δαπάνες που αφορούν στον ίδιο, υπο-
βάλλει στη Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστή-
ριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτηµα πληρωµής που συ-
νοδεύεται µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κάθε
φορά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωµή
των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 235
Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του

Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) στο
οποίο λειτουργεί Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έ-
ρευνας του άρθρου 229 συνιστάται διοικητική δοµή, το
επίπεδο και η διοικητική διάρθρωση της οποίας καθορί-
ζονται στον Οργανισµό του Ιδρύµατος, µε ονοµασία
«Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης»
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αποστολή της Μονάδας είναι η
διοικητική και οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών
έργων/προγραµµάτων που εκτελούνται µέσω του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και η οικονοµική διαχείριση των ίδιων
πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. 

2. Ειδικότερα, αρµοδιότητες της Μ.Ο.Δ.Υ. είναι: 
α) η υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

και των Επιστηµονικών Υπευθύνων των έργων/προγραµ-
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µάτων για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Λ.Κ.Ε., 
β) η υποβολή εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης

του Ε.Λ.Κ.Ε. για τα θέµατα αρµοδιότητας της Μ.Ο.Δ.Υ.
και των επιµέρους οργανικών της µονάδων, 
γ) η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας των απο-

φάσεων της Επιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών, των λοιπών εγγράφων, πράξεων
και συµβάσεων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες
του Ε.Λ.Κ.Ε., η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων
διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και η παρακολούθηση της τήρη-
σης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό
Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης,
δ) η κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογι-

σµού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των αναµορφώσεών του, η παρα-
κολούθηση των προϋπολογισµών των έργων/προγραµ-
µάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και η διασφάλιση της
ορθής εκτέλεσής τους µέσω της εφαρµογής κατάλλη-
λων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας για την παρακο-
λούθηση των οικονοµικών µεγεθών, 
ε) η διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και

η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων,
στ) η είσπραξη πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων των

έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και
των ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο
230, καθώς και η έκδοση τίτλων βεβαίωσης για την εί-
σπραξη απαιτήσεων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε τον Κώδι-
κα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.
ν.δ. 356/1974, Α΄ 90),
ζ) ο προσδιορισµός του ύψους των ετήσιων εσόδων

του Ε.Λ.Κ.Ε. από ίδιους πόρους και η γνωστοποίηση του
ύψους αυτού στην Επιτροπή Ερευνών έως τα τέλη Φε-
βρουαρίου του επόµενου οικονοµικού έτους,
η) η παρακολούθηση των ταµειακών διαχειριστικών δι-

ευκολύνσεων σε έργα/προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε., 
θ) η παρακολούθηση του οικονοµικού αντικειµένου

των συµβάσεων που συνάπτει ο Ε.Λ.Κ.Ε. µε άλλους φο-
ρείς, 
ι) η διενέργεια των διαδικασιών για τη σύναψη δηµο-

σίων συµβάσεων για την προµήθεια ειδών, την παροχή υ-
πηρεσιών, την εκτέλεση έργων και µελετών σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού έργων/προγραµµά-
των που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., η παρακολούθηση της
εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων και η τήρηση µη-
τρώου προµηθευτών, 
ια) η υποστήριξη των διαδικασιών για την επιλογή προ-

σωπικού που απασχολείται σε έργα/προγράµµατα του
Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση µητρώου φυσικών προσώπων που
αµείβονται, µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού έργων/προγραµµά-
των που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιβ) ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των δα-

πανών βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών τους σύµφω-
να µε το άρθρο 254, η εκκαθάριση και η έκδοση ενταλµά-
των πληρωµής, 
ιγ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση αποδοχών, δαπανών

µετακίνησης και κάθε είδους αποζηµιώσεων για το κάθε
είδους προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράµ-
µατα του Ε.Λ.Κ.Ε., 
ιδ) η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστι-

κής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιε) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη

των προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων, του απολογισµού και των δηµοσιονοµικών αναφο-
ρών,

ιστ) ο έλεγχος και η εξόφληση των πάσης φύσεως δα-
πανών, µέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών ε-
ντολών µεταφοράς και πίστωσης των λογαριασµών των
δικαιούχων, η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η
διενέργεια συµψηφισµών και η απόδοση στο Δηµόσιο
και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δι-
καιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, η ενηµέρωση
των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατι-
κών ενταλµάτων στο όνοµά τους και την εξόφλησή
τους, καθώς και η τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και
Εκχωρήσεων,
ιζ) η χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων, βεβαιώσε-

ων αποδοχών καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγρά-
φου, σύµφωνα µε το αρχείο που τηρείται στη Μ.Ο.Δ.Υ.,
ιη) η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονοµικών

µεγεθών του Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση των οδηγιών του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά µε την κατάρτι-
ση και εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε., 
ιθ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε την Επιτροπή

Ερευνών, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιο-
νοµικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στο Συµβούλιο
Διοίκησης και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,
κ) η τήρηση αρχείου των έργων/προγραµµάτων που

διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. σε ψηφιακή µορφή, 
κα) κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για τη διοικητική

και οικονοµική διαχείριση των έργων/προγραµµάτων που
υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 236
Προσωπικό της Μονάδας Οικονοµικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας 

1. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι επιµέρους οργανικές µονάδες της
στελεχώνονται από προσωπικό που υπηρετεί στο Ανώ-
τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.). 

2. Αν το προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στε-
λέχωση της Μ.Ο.Δ.Υ., ο Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να προσλαµβά-
νει, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν δηµό-
σιας πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 244, προσωπικό
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου ή έργου. Αν για τις ανάγκες της Μ.Ο.Δ.Υ. απαιτείται
η πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού, εφαρµόζεται η
διαδικασία της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 243.  

3. Οι αρµοδιότητες οικονοµικού περιεχοµένου της
Μ.Ο.Δ.Υ. ασκούνται καταρχήν από το προσωπικό του
Α.Ε.Ι.. Αν αυτό δεν επαρκεί, στο προσωπικό της παρ. 2
δύναται να ανατίθενται µε απόφαση της Επιτροπής Ε-
ρευνών καθήκοντα οικονοµικού περιεχοµένου. 

4. Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μ.Ο.Δ.Υ. που α-
σκεί αρµοδιότητες οικονοµικού περιεχοµένου, συµπερι-
λαµβανοµένου του Προϊσταµένου της, είναι ασυµβίβα-
στα µε τα καθήκοντα του διατάκτη και των µελών συλλο-
γικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της κα-
ταλληλότητας των προσφερόντων και των προσφορών
τους, τη διενέργεια διαγωνισµών, την αξιολόγηση εν-
στάσεων και την παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών και
έργων.

5. Τα καθήκοντα δέσµευσης πιστώσεων στον προϋπο-
λογισµό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και
έκδοσης ενταλµάτων πληρωµής δαπανών είναι ασυµβί-
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βαστα µε αυτά της εξόφλησής τους.
6. Ο προϊστάµενος της Μονάδας Οικονοµικής και Διοι-

κητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και οι προϊστάµενοι
των υποκείµενων οργανικών µονάδων ορίζονται από το
προσωπικό του Α.Ε.Ι.. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. έχει τις αρµοδιότη-
τες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25,
26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως εξειδικεύο-
νται στον παρόντα, καθώς και τις αρµοδιότητες που προ-
βλέπονται στον Οργανισµό και όσες µεταβιβάζονται από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 233 του παρόντος. Τα καθήκοντα του
Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του
Ε.Λ.Κ.Ε. δεν δύναται να ανατίθενται στον Π.Ο.Υ. του
Α.Ε.Ι.. 

7. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. δύναται να µεταβιβάζει ή να παρέχει
εξουσιοδότηση για την άσκηση µέρους των αρµοδιοτή-
των του προς υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ.Υ. ή προϊσταµέ-
νους των υποκείµενων σε αυτήν οργανικών µονάδων, ε-
φόσον υπάρχουν.

Άρθρο 237
Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης

1. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των
προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των
Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) πραγ-
µατοποιείται σύµφωνα µε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(ΕΛΠ) και τον  ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρούν λογαριασµούς ταµειακής δια-
χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την οµάδα λο-
γαριασµών 260, µε τίτλο «Ε.Λ.Κ.Ε./ονοµασία Α.Ε.Ι.» και
σε πιστωτικά ιδρύµατα µε τίτλο «Ε.Λ.Κ.Ε./ονοµασία
Α.Ε.Ι.». Οι πόροι των Ε.Λ.Κ.Ε. κατατίθενται σε αυτούς
και διατίθενται για την εξόφληση δαπανών, αµοιβών ή
άλλο νόµιµο σκοπό κατόπιν εντολής του αρµόδιου υπαλ-
λήλου της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υπο-
στήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) στον οποίον έχει ανατεθεί η σχετική
αρµοδιότητα, σε υλοποίηση αποφάσεων της Επιτροπής
Ερευνών ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών. 

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µεταφέρονται
τα πλεονάζοντα διαθέσιµα από τα πιστωτικά ιδρύµατα
στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε λογαριασµούς τα-
µειακής διαχείρισης υπό την οµάδα λογαριασµών 260,
και η διαχείρισή τους ενεργείται από την ΤτΕ και τον Ορ-
γανισµό Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σύµ-
φωνα µε τον α.ν. 1611/1950 (Α΄ 304), την παρ. 11 του
άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), και την από
20.4.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (Α΄ 43). Η α-
πόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύµφωνα
µε τις ανάγκες των έργων/προγραµµάτων που διαχειρί-
ζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Οδηγό Χρηµατοδότησης. 

4. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται το ποσο-
στό επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έρ-
γων/προγραµµάτων που παρακρατείται υπέρ του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. για την κάλυψη του λειτουργικού του
κόστους. Το ύψος του ποσοστού παρακράτησης δεν
µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
των εσόδων κάθε έργου/προγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση
το ύψος αυτού δύναται να καθορίζεται από το κανονιστι-
κό πλαίσιο διαχείρισης έργων/προγραµµάτων ή τη σύµ-
βαση χρηµατοδότησης του έργου. Τα έσοδα των παρα-

κρατήσεων επί των εσόδων έργων/προγραµµάτων απο-
τελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε το άρ-
θρο 230.  

5. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης της Επιτροπής Ερευνών, που εκδίδεται το αρ-
γότερο έως τα τέλη Ιουλίου κάθε έτους, καθορίζεται το
ύψος των εσόδων που θα αποδοθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του
Α.Ε.Ι. προς τον τακτικό προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. στο ε-
πόµενο οικονοµικό έτος. Το εν λόγω ποσό δεν µπορεί να
υπολείπεται του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των
ετήσιων εσόδων που προέρχονται από τους ίδιους πό-
ρους του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 230 του τρέχο-
ντος οικονοµικού έτους, όπως υπολογίζεται ότι το σύνο-
λο αυτών θα διαµορφωθεί την 31η Δεκεµβρίου. Η από-
φαση του Συµβουλίου Διοίκησης κοινοποιείται στον
Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και λαµ-
βάνεται υπόψη για τη σύνταξη του συνοπτικού προϋπο-
λογισµού του Α.Ε.Ι. του επόµενου οικονοµικού έτους,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143). 

6. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Οικονοµικής και Διοι-
κητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., το αρ-
γότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, εκδίδει
βεβαίωση στην οποία αναγράφεται το ύψος των συνολι-
κών ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προέρχονται από
ίδιους πόρους, σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 1 του
άρθρου 230, όπως αυτό διαµορφώθηκε την 31η Δεκεµ-
βρίου του προηγούµενου οικονοµικού έτους, µε σχετική
ανάλυση ανά περίπτωση. Η βεβαίωση κοινοποιείται στην
Επιτροπή Ερευνών και το Συµβούλιο Διοίκησης του
Α.Ε.Ι.. 

7. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης της Επιτροπής Ερευνών, καθορίζεται η κατανο-
µή του συνόλου των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που
προέρχονται από ίδιους πόρους, σύµφωνα µε το άρθρο
230 όπως αυτό διαµορφώθηκε την 31η Δεκεµβρίου του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τη βε-
βαίωση της παρ. 6 µε σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτι-
κών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι.
και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι..
Από το συνολικό ποσό των ετήσιων εσόδων αφαιρείται
το ποσό που αποδίδεται προς τον τακτικό προϋπολογι-
σµό του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παρ. 5. Το υπολειπόµενο
ποσό διατίθεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τη δηµιουργία έρ-
γων/προγραµµάτων που έχουν ως αντικείµενο την ανά-
ληψη δαπανών µε σκοπό:
α) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ.

του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών µονάδων του
Α.Ε.Ι. των άρθρων 207 έως 216, 
β) την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυ-

ξιακών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και των επι-
µέρους ακαδηµαϊκών µονάδων του, 
γ) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι., του

Ε.Λ.Κ.Ε., όπως τη διενέργεια δαπανών φύλαξης, καθα-
ριότητας, συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδο-
µών και εξοπλισµού, προµήθειας καυσίµων, φυσικού αε-
ρίου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας του Α.Ε.Ι., 
δ) αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περι-

ουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι., καθώς και της προστα-
σίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του
Α.Ε.Ι., 
ε) την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου

του Α.Ε.Ι., του σχεδίου ψηφιακού µετασχηµατισµού του
Α.Ε.Ι. του άρθρου 227, του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης
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του άρθρου 228 και του σχεδίου ισότιµης πρόσβασης
των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) και ατόµων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226,  
στ) την κάλυψη δαπανών επιστηµονικών δηµοσιεύσε-

ων και συµµετοχής σε επιστηµονικά συνέδρια και ηµερί-
δες, δαπανών µετακίνησης, δαπανών πρώτης εγκατά-
στασης των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) και λοιπού διδακτικού προσωπικού, προβολής
και προώθησης των δράσεων του Α.Ε.Ι. και σύναψης συ-
νεργασιών µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής, αµοιβών για
πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Α.Ε.Ι., αµοι-
βών αποδοτικότητας στο προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του
Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον εφαρµόζεται σύστηµα επίτευξης στό-
χων, πρόσθετων παροχών προς τα µέλη Δ.Ε.Π. που δια-
κρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επι-
δόσεις, χορήγησης υποτροφιών προς υποψήφιους διδά-
κτορες και µεταδιδάκτορες και λοιπών δαπανών που κρί-
νονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του
Α.Ε.Ι.. 

8. Με την απόφαση της παρ. 4 δύναται ένα µέρος των
ετήσιων εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους,
σύµφωνα µε το άρθρο 230, να αποδίδεται στην Εταιρεία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.
µε σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, ό-
πως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 261 και εξειδικεύο-
νται στο καταστατικό της. Αν η αρµοδιότητα διαχείρισης
και αξιοποίησης της ίδιας περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς
και της αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του
Α.Ε.Ι., έχει ανατεθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Δια-
χείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., η χρηµατοδότηση
δράσεων της περ. δ) της παρ. 7 πραγµατοποιούνται απο-
κλειστικά µέσω της Εταιρείας. 

9. Αν το ποσό που αποδίδεται προς τον τακτικό προϋ-
πολογισµό του Α.Ε.Ι. δεν απορροφηθεί στο σύνολό του
εντός του οικονοµικού έτους, το υπολειπόµενο µη απορ-
ροφηθέν ποσό µπορεί να µεταφέρεται στον τακτικό προ-
ϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. του αµέσως επόµενου οικονοµι-
κού έτους και να αναλαµβάνονται δαπάνες σε βάρος τα-
µειακών διαθεσίµων.

Άρθρο 238
Προϋπολογισµός - Απολογισµός Ειδικού Λογαριασµού

Κονδυλίων Έρευνας

1. Η Επιτροπή Ερευνών καταρτίζει σχέδιο του συνο-
πτικού προϋπολογισµού του Ειδικού Λογαριασµού Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για το επόµενο οικονοµικό έ-
τος και το υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων το αργότερο έως την 31η Ιουλίου. Αν το σχέ-
διο του συνοπτικού προϋπολογισµού, που υποβάλλεται,
δεν είναι συµβατό µε τον δεσµευτικό στόχο και το επι-
διωκόµενο αποτέλεσµα που περιλαµβάνονται στις εγκυ-
κλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η Γ.Δ.Ο.Υ. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων παρέχει οδη-
γίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋ-
πολογισµού και το επιστρέφει µαζί µε τις οδηγίες. Ακο-
λούθως, η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. διορθώνει,
σύµφωνα µε τις οδηγίες, και υποβάλλει αναθεωρηµένο
σχέδιο στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στις
οδηγίες. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης της Επιτροπής Ερευνών, εγκρίνονται ο προϋ-
πολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε.. Ο αρχικός αναλυτικός προϋ-
πολογισµός εγκρίνεται από το Συµβούλιο Διοίκησης και
υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων το αργότερο έως τις 31 Δεκεµβρίου του
προηγούµενου έτους από αυτό στο οποίο αναφέρεται ο
προϋπολογισµός. Ο αναλυτικός προϋπολογισµός εγκρί-
νεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της Γ.Δ.Ο.Υ., ως
προς τη συµφωνία του µε το σχέδιο του συνοπτικού προ-
ϋπολογισµού, όπως διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την
παρ. 1.

3. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του
Ε.Λ.Κ.Ε. κάθε οικονοµικού έτους ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) Στον προϋπολογισµό προσδιορίζονται τα έσοδα και

καθορίζονται τα όρια των δαπανών κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. και πε-
ριλαµβάνονται τα έσοδα και έξοδα που προβλέπονται
για το επόµενο οικονοµικό έτος και χαρακτηρίζονται από
συναλλαγές µη χρηµατοοικονοµικής και χρηµατοοικονο-
µικής φύσεως.
β) Ως οικονοµικό έτος ορίζεται η χρονική περίοδος,

που περιλαµβάνει τις διοικητικές και οικονοµικές πρά-
ξεις, οι οποίες σχετίζονται µε την ταµειακή διαχείριση
και την κίνηση της περιουσίας κάθε Ε.Λ.Κ.Ε.. Ειδικότερα
το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει
την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους.
γ) Ως έσοδα του προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζο-

νται οι απαιτήσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονικής
περιόδου κατά την οποία δηµιουργήθηκαν, προβλέπεται
να εισπραχθούν κατά το οικονοµικό έτος, στο οποίο ανα-
φέρεται ο προϋπολογισµός. Στα έσοδα αναγνωρίζονται
οι απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρ-
κεια του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προ-
ϋπολογισµός. Οι απαιτήσεις καθίστανται απαιτητές κατά
την ηµεροµηνία λογιστικοποίησής τους, βάσει παραστα-
τικών και στοιχείων, στους αντίστοιχους λογαριασµούς
χρεωστών-πελατών της κατάστασης οικονοµικής θέσης
των Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι πωλήσεις των παγίων περιουσιακών
στοιχείων λογίζονται ως έσοδα για τις ανάγκες του προ-
ϋπολογισµού και των δηµοσιονοµικών αναφορών.
δ) Ως έξοδα του προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζο-

νται οι υποχρεώσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονι-
κής περιόδου κατά την οποία δηµιουργήθηκαν, προβλέ-
πεται να εξοφληθούν µέσα στο οικονοµικό έτος, στο ο-
ποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός. Στα έξοδα αναγνω-
ρίζονται οι υποχρεώσεις, οι οποίες, κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογι-
σµός, λογιστικοποιούνται, βάσει σχετικού παραστατι-
κού, τιµολογίου ή ισότιµου τίτλου, σε βάρος του αναλυ-
τικού ορίου δαπανών του προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε..
Οι αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων και οι αγορές
αναλώσιµων υλικών λογίζονται ως έξοδα για τις ανά-
γκες του προϋπολογισµού και των δηµοσιονοµικών ανα-
φορών.
ε) Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εµφανίζο-

νται σε έναν ενιαίο προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε.. Τα έ-
σοδα και τα έξοδα δεν µπορεί να πραγµατοποιηθούν πα-
ρά µόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισµό, υπό τη
σχετική ταξινόµηση των λογαριασµών (αρχή ενότητας).
Καµία δαπάνη δεν µπορεί να αναληφθεί ή να πραγµατο-
ποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριµένο όριο του συνολι-
κού προϋπολογισµού του έργου (αρχή της καθολικότη-
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τας).
στ) Ο προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε

συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο.
ζ) Ο συνοπτικός προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. περι-

λαµβάνει διακριτά τα προβλεπόµενα µη χρηµατοοικονο-
µικά έσοδα και έξοδα, καθώς και τα χρηµατοοικονοµικά
έσοδα και έξοδα σε κύριες κατηγορίες. Η προκύπτουσα
διαφορά µεταξύ των προβλεπόµενων µη χρηµατοοικο-
νοµικών εσόδων και εξόδων διαµορφώνει το δηµοσιονο-
µικό αποτέλεσµα που προβλέπεται.
η) Ο αναλυτικός προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. 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 έ-
σοδα και τα µη χρηµατοοικονοµικής και χρηµατοοικονο-
µικής φύσεως έξοδα.
θ) Η ταξινόµηση της κατηγορίας των εσόδων και εξό-

δων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, περιλαµβάνει την υπο-
χρεωτική ανάπτυξη των λογαριασµών από τον πρώτο έ-
ως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθµού. Η ταξι-
νόµηση επιτρέπει τη συµβατότητα µε τους λογαρια-
σµούς του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (Ε-
ΣΟΛ) 2010 και τη σύγκριση των µεγεθών και του αποτε-
λέσµατος των προϋπολογισµών σε επίπεδο Γενικής Κυ-
βέρνησης.
ι) Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισµού του

Ε.Λ.Κ.Ε., όπως ορίζονται στις περ. γ) έως ε), λογίζονται,
εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι εκπτώσεις στα έσοδα και τα έξοδα
λογίζονται, επίσης, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ.

4. Η πραγµατοποίηση της πληρωµής των υποχρεώσε-
ων του Ε.Λ.Κ.Ε. λαµβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόµενο
οικονοµικό έτος από αυτό του προϋπολογισµού. Αν οι
πληρωµές πραγµατοποιηθούν σε επόµενο οικονοµικό έ-
τος από αυτό του προϋπολογισµού, δεν λογίζονται στο
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού.

5. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπο-
λογισµού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρε-
ώσεων, της δέσµευσης των κονδυλίων του προϋπολογι-
σµού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους τηρεί-
ται στο πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 255, συνο-
πτικό Μητρώο Δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Στο Μητρώο Δεσµεύσεων τηρού-
νται, για τον συνολικό προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε., κα-
θώς και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατ’
ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες τα ακόλουθα: ο εγκεκρι-
µένος ετήσιος προϋπολογισµός, οι αναµορφώσεις του, η
διαµόρφωσή του, οι ανειληµµένες δεσµεύσεις (απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνο-
λικό ποσό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του
προϋπολογισµού βάσει τιµολογίου ή ισοδύναµου εγγρά-
φου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώ-
σεις, οι εκκρεµείς δεσµεύσεις και το ποσό που αντιστοι-
χεί στο ανεκτέλεστο µέρος του προϋπολογισµού.

6. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης της Επιτροπής Ερευνών και σύµφωνης γνώµης
του Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να αναµορφώνεται ο
προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. σε µηνιαία βάση, κατά τη
διάρκεια του έτους, και µε την προϋπόθεση τήρησης και
διασφάλισης της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας του
συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου, ενσωµατώνο-

ντας τις αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των έρ-
γων/προγραµµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί, σύµ-
φωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 239. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. κοι-
νοποιεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων κάθε αναµόρφωση του προϋπολογισµού του
Ε.Λ.Κ.Ε..

7. Απόκλιση του εγκεκριµένου αποτελέσµατος του
προϋπολογισµού από την αντίστοιχη αναµόρφωση, υπό
την προϋπόθεση τήρησης δηµοσιονοµικής ουδετερότη-
τας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η δηµοσιο-
νοµική ουδετερότητα επιτυγχάνεται µε ισόποση αναµόρ-
φωση των εσόδων του προϋπολογισµού των έργων/προ-
γραµµάτων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προ-
ϋπολογισµός ή στο αµέσως επόµενο, της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, οικονοµικό έτος, σε περιπτώσεις ανα-
µόρφωσης των δαπανών των έργων/προγραµµάτων του
Ε.Λ.Κ.Ε..

8. Κάθε µήνα οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποβάλλουν στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων τις δηµοσιονοµικές αναφο-
ρές µε απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσό-
δων σε δεδουλευµένη βάση, όπως ορίζονται στις περ. γ)
έως ε) της παρ. 3 και το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα που
προκύπτει.

9. Ο απολογισµός της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό ε-
πίπεδο. Η κατάσταση του απολογισµού εξόδων περιλαµ-
βάνει τον προϋπολογισµό, την τελική διαµόρφωσή του,
τις ετήσιες συνολικές δεσµεύσεις, τα έξοδα που έχουν
λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν εξοφληθεί, κα-
θώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισµό των εσό-
δων περιλαµβάνονται ο προϋπολογισµός, η τελική δια-
µόρφωση, τα έσοδα που έχουν λογισθεί, τα έσοδα που
έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα.

10. Μετά το κλείσιµο κάθε οικονοµικής χρήσης και έως
τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, ο Ε.Λ.Κ.Ε., µε ευθύ-
νη του Π.Μ.Ο.Δ.Υ., αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων τον εγκεκριµένο απολογισµό της ε-
κτέλεσης του προϋπολογισµού, καθώς και τις χρηµατο-
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που προβλέπονται,
σύµφωνα µε τους λογιστικούς κανόνες.

Άρθρο 239
Προϋπολογισµός έργων/προγραµµάτων

1. Κάθε έργο/πρόγραµµα του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει αυτοτελή
και διακριτό προϋπολογισµό έναντι των προϋπολογι-
σµών των λοιπών έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζε-
ται ο Ε.Λ.Κ.Ε., και αποτελεί µέρος του προϋπολογισµού
του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτή-
µατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται ο αρχι-
κός προϋπολογισµός κάθε έργου/προγράµµατος. Το αί-
τηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου για την έγκριση του
αρχικού προϋπολογισµού συνυποβάλλεται µε το αίτηµα
αποδοχής διαχείρισης έργου. Ο προϋπολογισµός κάθε
έργου/προγράµµατος συντάσσεται ανάλογα µε τη χρονι-
κή διάρκεια κάθε έργου/προγράµµατος, ως ακολούθως: 
α) Τα έργα/προγράµµατα που η διάρκειά τους είναι συ-

γκεκριµένη και εκτείνεται σε περισσότερα από ένα (1)
οικονοµικά έτη, συντάσσουν: αα) συνοπτικό συνολικό
προϋπολογισµό για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επι-
µέρους κατανοµή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και αβ)
αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισµό για το τρέχον οικονο-
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µικό έτος, ο οποίος εντάσσεται στον προϋπολογισµό
του Ε.Λ.Κ.Ε..  
β) Τα έργα/προγράµµατα που η διάρκειά τους είναι αό-

ριστη και δεν έχουν καθορισµένο χρονικό σηµείο λήξης
ή η διάρκειά τους εκτείνεται σε χρονικό διάστηµα µικρό-
τερο από ένα (1) οικονοµικό έτος συντάσσουν µόνο ανα-
λυτικό ετήσιο προϋπολογισµό για το τρέχον οικονοµικό
έτος, ο οποίος εντάσσεται στον προϋπολογισµό του
Ε.Λ.Κ.Ε..

3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευ-
νών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Προϊσταµένου Οι-
κονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να
αναµορφώνεται ο αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισµός
κάθε έργου/προγράµµατος ως ακολούθως: 
α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονοµικού έ-

τους µετά από αίτηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου και
έγγραφη συµφωνία του φορέα χρηµατοδότησης, όπου
απαιτείται, 
β) σε τριµηνιαία βάση και συγκεκριµένα το αργότερο

έως τις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεµβρίου και 31
Δεκεµβρίου εκάστου οικονοµικού έτους, αν οι πραγµα-
τοποιηθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τε-
λευταίου ηµερολογιακού τριµήνου υπερβαίνουν τα όρια
ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριµένου προϋπολογι-
σµού, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 240. 

4. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευ-
νών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.,
δύναται να αναµορφώνεται ο συνοπτικός συνολικός
προϋπολογισµός κάθε έργου/προγράµµατος ως ακολού-
θως:
α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονοµικού έ-

τους µετά από αίτηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου και
έγγραφης συµφωνίας του φορέα χρηµατοδότησης, όπου
απαιτείται, 
β) σε τριµηνιαία βάση και συγκεκριµένα το αργότερο

έως τις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεµβρίου και 31
Δεκεµβρίου εκάστου οικονοµικού έτους, εφόσον η ανα-
µόρφωση του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισµού της
περ. β) της παρ. 3 επηρεάζει τον συνολικό συνοπτικό
προϋπολογισµό του έργου/προγράµµατος.

5. Ως σύµφωνη γνώµη του Π.Ο.Υ. κατά τις παρ. 3 και 4
λογίζεται η υπογραφή του σχεδίου της απόφασης ανα-
µόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισµού ή
του συνολικού συνοπτικού προϋπολογισµού κάθε έρ-
γου/προγράµµατος πριν από την υπογραφή του από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Οι αποφάσεις των ορ-
γάνων περί έγκρισης των προϋπολογισµών των
έργων/προγραµµάτων αναρτώνται στο πρόγραµµα «ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ».

6. Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται εις βάρος του προ-
ϋπολογισµού έργων/προγραµµάτων της περ. α) της παρ.
2 πρέπει να είναι εντός του ορίου του συνολικού συνο-
πτικού προϋπολογισµού, ενώ οι δαπάνες που αναλαµβά-
νονται εις βάρος του προϋπολογισµού έργων/προγραµ-
µάτων της περ. β) της παρ. 2 πρέπει να είναι εντός του ο-
ρίου του αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισµού. 

7. Κάθε πληρωµή ελέγχεται και παρακολουθείται µε
βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό κάθε έργου/προ-
γράµµατος, σύµφωνα µε την παρ. 6. Απαγορεύεται οποι-
αδήποτε πληρωµή καθ’ υπέρβαση του εγκεκριµένου προ-
ϋπολογισµού του κάθε έργου. Πληρωµή που πραγµατο-
ποιείται καθ’ υπέρβαση του εγκεκριµένου προϋπολογι-
σµού του έργου είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και
ο διατάκτης, ο Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και κάθε άλλο συ-

µπράττον όργανο ευθύνονται ατοµικά, αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον έναντι του Ε.Λ.Κ.Ε..

8. Νόµιµες δαπάνες έργων, οι οποίες χαρακτηρίζονται
από τον φορέα χρηµατοδότησης µη επιλέξιµες, δύναται
να βαρύνουν τον προϋπολογισµό άλλου έργου/προγράµ-
µατος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) είναι εντός των ορίων του προϋπολο-
γισµού του έργου/προγράµµατος που πρόκειται να βαρύ-
νουν, β) είναι επιλέξιµες στο έργο/πρόγραµµα αυτό και
γ) συµφωνεί ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του
έργου/προγράµµατος. Για τη µεταφορά της δαπάνης ή
της πίστωσης απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ερευ-
νών, κατόπιν αιτήµατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου
του έργου/προγράµµατος του οποίου οι δαπάνες κρίθη-
καν µη επιλέξιµες. 

9. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτή-
µατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, µπορεί να εγκρί-
νεται η συνεργασία µεταξύ έργων/προγραµµάτων για
την εκτέλεση εξειδικευµένων εργασιών για τις ανάγκες
άλλου έργου/προγράµµατος του ιδίου ή άλλου Επιστη-
µονικού Υπευθύνου έναντι αποζηµίωσης του κόστους
που αυτές επιφέρουν. 

Άρθρο 240
Ανάληψη υποχρέωσης

1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πι-
στώσεων του προϋπολογισµού έργου/προγράµµατος
του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται
στο άρθρο 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και το
π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), τα εξής:
α) Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, µετά από την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έρ-
γου/προγράµµατος από τον Ε.Λ.Κ.Ε., που συνίσταται
στην έκδοση των ακόλουθων αποφάσεων: 
αα) της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί απο-

δοχής διαχείρισης του έργου, η οποία επέχει θέση από-
φασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου, 
αβ) της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρι-

σης του αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισµού του έρ-
γου/προγράµµατος και ένταξής του στον προϋπολογι-
σµό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
239 του παρόντος,
αγ) της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρι-

σης του συνοπτικού συνολικού προϋπολογισµού του έρ-
γου/προγράµµατος, σύµφωνα µε την υποπερ. αα) της
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 239. 
β) Ως απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ορίζεται η διοι-

κητική πράξη µε την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των α-
ναγκαίων πιστώσεων στον αναλυτικό ετήσιο προϋπολο-
γισµό του έργου/προγράµµατος ανά έτος και δεσµεύεται
το σύνολο αυτών. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
δύναται να αφορά είτε στο σύνολο των πιστώσεων του
έργου ανά έτος και συνοδεύεται από κατάσταση κατανο-
µής τους ανά κατηγορία δαπάνης είτε στο σύνολο των
πιστώσεων συγκεκριµένης κατηγορίας δαπάνης του
προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος ανά έτος. Με
τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. καθορίζεται µε ποιον από τους δύο τρόπους εκ-
δίδεται η απόφαση ανάληψη υποχρέωσης. Ο τρόπος έκ-
δοσης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δεν δύ-
ναται να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού
έτους. 
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γ) Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέω-
σης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο Π.Ο.Υ. της
Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανά-
ληψης υποχρέωσης, στο οποίο βεβαιώνει δια της υπο-
γραφής του, ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων
ζητείται η δέσµευση, και η κατανοµή αυτών ανά κατηγο-
ρία δαπάνης ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανά
κατηγορία δαπάνης, είναι σύµφωνη µε τον εγκεκριµένο
προϋπολογισµό του έργου για το τρέχον οικονοµικό έ-
τος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή στον Πρόε-
δρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστηµα του Ε.Λ.Κ.Ε.
µε µοναδικό αύξοντα αριθµό και αναρτάται στο πρό-
γραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Η πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σε βά-
ρος του προϋπολογισµού έργου/προγράµµατος είναι νό-
µιµη, εφόσον είναι εντός των ορίων των συνολικών πι-
στώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έρ-
γου/προγράµµατος.

3. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του ετήσιου προϋπο-
λογισµού του έργου/προγράµµατος εντός του ίδιου οι-
κονοµικού έτους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
239, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, σύµφωνα µε τον αναµορφωµένο προϋπο-
λογισµό του έργου/προγράµµατος κατά τη διαδικασία
που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος. Η απόφαση περί
τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται ε-
ντός των προθεσµιών που προβλέπονται στην περ. β)
της παρ. 3 του άρθρου 239 και καταλαµβάνει δαπάνες
που πραγµατοποιήθηκαν στο προηγούµενο ηµερολογια-
κό τρίµηνο, ακόµα και καθ’ υπέρβαση της προηγούµενης
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Αν η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος αφορά
σε µείωση της πίστωσης µίας ή περισσοτέρων κατηγο-
ριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητι-
κής απόφασης (ανατροπής).

4. Για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι ο-
ποίες αναλαµβάνονται και βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε
εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, ήτοι πολυετείς
υποχρεώσεις, απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Ε-
πιτροπής Ερευνών, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρ-
θρου 67 του ν. 4270/2014.

5. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους µπορεί να
δεσµεύονται στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. πιστώ-
σεις που αφορούν σε δεσµευµένες πιστώσεις του προη-
γούµενου οικονοµικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκ-
κρεµεί σχετική υποχρέωση.

6. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης της απόφασης ανάλη-
ψης υποχρέωσης στο σύνολο ή µέρος αυτής εντός του
οικονοµικού έτους, αυτή ανακαλείται κατόπιν σχετικής
απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής, κατά το µέρος
των πιστώσεων του έργου ανά κατηγορία δαπάνης που
δεν εκτελέστηκαν. Η σχετική ανακλητική απόφαση εκδί-
δεται µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου εκάστου έτους και
αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως
την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους.

Άρθρο 241
Αξιοποίηση αδιάθετου ταµειακού υπολοίπου

έργων/προγραµµάτων

1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτή-
µατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η χρή-
ση του αδιάθετου ταµειακού υπολοίπου έργου/προγράµ-

µατος, που δεν αξιοποιήθηκε έως την ηµεροµηνία λήξης
του έργου/προγράµµατος, εφόσον πληρούνται σωρευτι-
κά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό αντικείµε-
νο του έργου/προγράµµατος έχει επιτυχώς ολοκληρω-
θεί, β) το οικονοµικό αντικείµενο του έργου/προγράµµα-
τος έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει άλλη συµβατική υ-
ποχρέωση και γ) δεν προβλέπεται από το κανονιστικό
πλαίσιο ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου/προ-
γράµµατος η επιστροφή του αδιάθετου ταµειακού υπο-
λοίπου. Η παρούσα εφαρµόζεται επί αδιάθετων ταµεια-
κών υπολοίπων προγραµµατικών συµβάσεων που έχουν
συναφθεί µε φορείς δηµοσίου τοµέα της περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και το φυσι-
κό αντικείµενό τους έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετος όρος στην
προγραµµατική σύµβαση. 

2. Η χρήση αδιάθετων ταµειακών υπολοίπων ολοκλη-
ρωµένων έργων/προγραµµάτων πραγµατοποιείται µέσω
της δηµιουργίας νέου έργου/προγράµµατος, που έχει ως
αντικείµενο τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων του Επιστηµονικού Υπευθύνου και της οµά-
δας του. Σε ένα έργο/πρόγραµµα µε αντικείµενο την α-
ξιοποίηση αδιάθετων ταµειακών υπολοίπων ολοκληρω-
µένων έργων/προγραµµάτων, δύναται να πιστώνονται α-
διάθετα ταµειακά υπόλοιπα άλλων έργων/προγραµµά-
των, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1. 

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτή-
µατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η απο-
δοχή διαχείρισης έργου/προγράµµατος της παρ. 2. Η οι-
κονοµική διαχείριση έργων/προγραµµάτων που έχουν
ως αντικείµενο την αξιοποίηση αδιάθετων ταµειακών υ-
πολοίπων πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση. 

4. Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης εξειδικεύονται οι ό-
ροι και η διαδικασία χρήσης αδιάθετων ταµειακών υπο-
λοίπων έργων/προγραµµάτων, η προθεσµία υποβολής
της αίτησης των Επιστηµονικών Υπευθύνων για την α-
ξιοποίησή τους και άλλα θέµατα σχετικά µε την οικονο-
µική διαχείριση και την επιλεξιµότητα των δαπανών
τους. 

Άρθρο 242
Διαδικασία χρήσης περιουσιακών ταµειακών 

διαθεσίµων του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 
Έρευνας

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγη-
σης της Επιτροπής Ερευνών, µπορούν να χρησιµοποιού-
νται περιουσιακά ταµειακά διαθέσιµα  (αποθεµατικά) του
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για
τη δηµιουργία έργων/προγραµµάτων που έχουν ως αντι-
κείµενο την ανάληψη δαπανών µε σκοπό:
α) την εκτέλεση έργων και µελετών για τη δηµιουργία

νέων υποδοµών ή την αναβάθµιση των υφιστάµενων ε-
γκαταστάσεων και υποδοµών του Α.Ε.Ι., 
β) τη δηµιουργία κοινών ερευνητικών υποδοµών του

Α.Ε.Ι., 
γ) την προµήθεια και συντήρηση ερευνητικού, εργα-

στηριακού και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες των α-
καδηµαϊκών µονάδων του Α.Ε.Ι. και του Πανεπιστηµια-
κού Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), 
δ) την υλοποίηση δράσεων του σχεδίου ισότιµης πρό-

σβασης ατόµων µε αναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226, του σχεδίου ψη-
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φιακού µετασχηµατισµού του Α.Ε.Ι. του άρθρου 227 και
του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228,  
ε) την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών

στις οποίες συµµετέχει το Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο
281, και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και την κάλυψη δαπανών
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν
κατά πλειοψηφία στο Α.Ε.Ι., 
στ) την κάλυψη δηµοσιονοµικών διορθώσεων, νόµιµων

και µη επιλέξιµων δαπανών και την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων και δικαστικών δαπανών, 
ζ) τη χορήγηση ταµειακών διευκολύνσεων των εκτε-

λούµενων έργων/προγραµµάτων, 
η) την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων/προγραµµάτων

του Α.Ε.Ι..
2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-

σήγησης της Επιτροπής Ερευνών, ποσοστό έως δεκαπέ-
ντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των περιουσιακών τα-
µειακών διαθεσίµων, αποθεµατικών, µπορούν να χρησι-
µοποιούνται ετησίως για τη δηµιουργία έργων/προγραµ-
µάτων που έχουν ως αντικείµενο την ανάληψη δαπανών
µε σκοπό: 
α) τη χορήγηση υποτροφιών προς υποψήφιους διδά-

κτορες και µεταδιδάκτορες, 
β) τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων σε επιστη-

µονικά πεδία που κρίνονται σηµαντικά, σύµφωνα µε το
στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. ή την εθνική στρατηγική α-
νώτατης εκπαίδευσης ή την εθνική στρατηγική έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτοµίας, 
γ) την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας συνεργαζόµε-

νων καθηγητών του άρθρου 169, ερευνητών επί συµβά-
σει του άρθρου 172, επισκεπτών καθηγητών ή επισκε-
πτών ερευνητών του άρθρου 171 και εντεταλµένων δι-
δασκόντων του άρθρου 173, 
δ) την κάλυψη δαπανών δηµοσίων συµβάσεων για την

κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του
Ε.Λ.Κ.Ε..

3. Με την απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, µε την
οποία εγκρίνεται η χρήση των περιουσιακών ταµειακών
διαθεσίµων, αποθεµατικών, του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζονται
το ακριβές ποσό που θα αξιοποιηθεί, ο Επιστηµονικός Υ-
πεύθυνος, ο σκοπός, το αντικείµενο, η διάρκεια και η ε-
πιλεξιµότητα των δαπανών του έργου/προγράµµατος.
Αν η χρήση περιουσιακών ταµειακών διαθεσίµων εµπί-
πτει στο πεδίο της παρ. 1, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση
σχετικά µε τη σύνδεση των δαπανών µε το στρατηγικό
σχέδιο του Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 243
Οµάδα Έργου - Απασχόληση σε έργα/προγράµµατα 

1. Κάθε έργο/πρόγραµµα που διαχειρίζεται ο Ειδικός
Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκπονείται
από οµάδα έργου, της οποίας προΐσταται ο Επιστηµονι-
κός Υπεύθυνος. Ως µέλη της οµάδας έργου δύνανται να
συµµετέχουν: 
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλλη-
λοι µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), 

β) µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής, 
γ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες,  κα-

θώς και υπάλληλοι µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου των ερευνητικών και τε-
χνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), 
δ) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές

του άρθρου 171, 
ε) ερευνητές επί συµβάσει του άρθρου 172,
στ) Καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστηµίων και Ε-

ρευνητικών Κέντρων της αλλοδαπής, 
ζ) φοιτητές προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτε-

ρου και τρίτου κύκλου και µεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι.,
η) πρόσθετο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστηµονικό,

εργαστηριακό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό,
που επιλέγεται για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή
εργασίας. 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-
γησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η οµά-
δα έργου κατά τον χρόνο αποδοχής διαχείρισης του έρ-
γου, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του φορέα
χρηµατοδότησης, εφόσον υφίστανται. Με όµοια απόφα-
ση δύναται να αναπροσαρµόζεται η οµάδα έργου καθ’ ό-
λη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

3. Αν τα µέλη της οµάδας έργου προέρχονται από κα-
τηγορίες προσωπικού των περ. α) έως ζ) της παρ. 1, η α-
πασχόλησή τους στο έργο/πρόγραµµα αφορά πρόσθετη
απασχόληση, που εγκρίνεται µε απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστηµονικού Υπευ-
θύνου. Η εισήγηση περιλαµβάνει υποχρεωτικά τη διάρ-
κεια απασχόλησης και το ύψος των αποδοχών, που πρέ-
πει να είναι εντός των εγκεκριµένων ορίων του προϋπο-
λογισµού του κάθε έργου/προγράµµατος. Ειδικώς για τη
συµµετοχή προσωπικού των περ. α) έως γ) της παρ. 1 σε
έργα/προγράµµατα δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας ά-
σκησης ιδιωτικού έργου επ’ αµοιβή, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26), εφόσον η απασχόληση εκτελείται
πέραν του ωραρίου απασχόλησής τους. 

4. Η επιλογή πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της
παρ. 1 διεξάγεται ως ακολούθως: 
α) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-

γησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση του
αρµόδιου ανά περίπτωση οργάνου περί ανάθεσης διδα-
κτικού/εκπαιδευτικού έργου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη δια-
δικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διε-
ξάγει διδακτικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο στο πλαί-
σιο ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύ-
κλου, µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, επιµορ-
φωτικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Κέντρου
Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και
θερινών ή χειµερινών σχολείων. 
β) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-

γησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς
άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού
που διεξάγει ερευνητικό, επιστηµονικό, εργαστηριακό ή
κλινικό έργο, εφόσον η συµµετοχή του έχει αξιολογηθεί
ή προταθεί από τον φορέα χρηµατοδότησης ή κρίνεται
ως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου από τον
Επιστηµονικό Υπεύθυνο. Κατά τη διαδικασία επιλογής α-
ξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του
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προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί σε
έργα/προγράµµατα ανάλογα µε την εργασία ή το έργο
που του ανατίθεται ανά περίπτωση. 
γ) Με δηµόσια πρόσκληση που επισπεύδεται µε επιµέ-

λεια της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστή-
ριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 244, για το πρόσθετο προ-
σωπικό που δεν εφαρµόζονται οι περ. α) και β). Κατά τη
διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσια-
στικά προσόντα των υποψηφίων, κατ’ αναλογία του προ-
σοντολογίου του δηµοσίου τοµέα, ανάλογα µε την εργα-
σία ή το έργο που πρόκειται να τους ανατεθεί ανά περί-
πτωση. 

5. Μέλη της οµάδας έργου των περ. ζ) και η) της παρ.
1 απασχολούνται δυνάµει σύµβασης εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου ή σύµβασης έργου. Οι εν λόγω συµβάσεις
συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριµένου έρ-
γου/προγράµµατος, συνδέονται µε το αποτέλεσµα που
παράγεται από το έργο και δύνανται να ανανεώνονται ή
να παρατείνονται µε αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών,
κατόπιν εισήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, χω-
ρίς περιορισµό, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του έρ-
γου/προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός
των εγκεκριµένων ορίων του προϋπολογισµού κάθε έρ-
γου ή προγράµµατος. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί
για τις ανάγκες έργου/προγράµµατος που δεν έχει σαφή
ηµεροµηνία λήξης, δύναται να ανανεώνονται ή να παρα-
τείνονται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει συ-
νολικά τα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ε-
ντός των εγκεκριµένων ορίων του προϋπολογισµού του
έργου ή προγράµµατος. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση
η αναγνώρισή τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου. Σε
περίπτωση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού της περ.
η) της παρ. 1 κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης σύµφωνα
µε το άρθρο 244, το οποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή
άλλο έργο/πρόγραµµα του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον υπολογισµό
του ανώτατου ορίου απασχόλησης των πέντε (5) ετών,
λαµβάνεται υπόψη µόνο η απασχόληση που διανύεται
µετά τη νέα πρόσληψη του προσωπικού.

6. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-
γησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η απα-
σχόληση ως µελών της οµάδας έργου σε έργα/προγράµ-
µατα, φυσικών προσώπων που έχουν την ιδιότητα δηµο-
σίου υπαλλήλου σε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), δυνάµει συµβάσεων
έργου, χωρίς άλλη διαδικασία. Το εν λόγω προσωπικό έ-
χει την υποχρέωση ενηµέρωσης του φορέα του δηµόσι-
ου τοµέα που υπηρετεί για τη συµµετοχή του στο έρ-
γο/πρόγραµµα και υποχρεούται να προσκοµίσει στη
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. άδεια άσκησης πρόσθετου έργου
επ΄ αµοιβή, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 3528/2007,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 127 του παρόντος, το αρ-
γότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης της αµοιβής του, άλ-
λως η σύµβαση λύεται. Το προσωπικό του παρόντος α-
µείβεται µε παραστατικό παρεχόµενων υπηρεσιών και το
ύψος των αποδοχών του δεν δύναται να υπερβαίνει το
ανώτατο όριο αποδοχών ανά µήνα, σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία. Για την απασχόληση δηµοσίων υπαλλή-
λων σε έργα/προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν
καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη,
παροχές σε είδος και σε χρήµα, σύµφωνα µε το άρθρο
55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).

7. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε έργα/προ-
γράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. ρυθµίζεται αποκλειστι-
κά από τον παρόντα και εξαιρείται από τον προγραµµατι-
σµό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου και σύµβασης µίσθωσης έργου του άρθρου
25 του ν. 4829/2021   (Α΄ 166), της υποχρέωσης έγκρι-
σης του Υπουργικού Συµβουλίου ή της Επιτροπής της
υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(Α΄ 280), τον ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και το π.δ. 164/2004
(Α΄ 134).

Άρθρο 244
Διαδικασία πρόσκλησης 

1. Η επιλογή του πρόσθετου ερευνητικού, επιστηµονι-
κού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που
δεν εµπίπτει στις περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου
243, πραγµατοποιείται µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, που εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών, κα-
τόπιν εισήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, σύµφω-
να µε τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρι-
σης. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ι-
στοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και όπου αλλού α-
παιτούν η Επιτροπή Ερευνών και ο φορέας χρηµατοδό-
τησης του έργου. Η ελάχιστη προθεσµία για την υποβο-
λή αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από
τη δηµοσίευση της πρόσκλησης. 

2. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο ώ-
στε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατοµικευµένες πε-
ριπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντι-
στοιχούν σε απαραίτητα ή/και πρόσθετα προσόντα ακα-
δηµαϊκής, επαγγελµατικής και επιστηµονικής αξιολόγη-
σης, τα οποία εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση της
προς ανάθεση εργασίας ή του προς ανάθεση έργου,
σύµφωνα µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Τα κριτήρια και η µοριοδότησή τους καθορίζονται από
την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστη-
µονικού Υπευθύνου. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος δύνα-
ται να εισηγείται τη διεξαγωγή ατοµικής συνέντευξης
για να κρίνει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την
άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριµένης θέσης. Αν
το αντικείµενο της προς ανάθεση εργασίας ή του έργου
απαιτεί τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσό-
ντων των υποψηφίων ή της εµπειρίας τους για την άσκη-
ση συγκεκριµένων καθηκόντων, ο Επιστηµονικός Υπεύ-
θυνος δύναται να εισηγείται τη διεξαγωγή πρακτικής δο-
κιµασίας ή εξέτασης ειδικών γνώσεων που σχετίζονται
µε το αντικείµενο της θέσης και τον τρόπο εξέτασης
γνώσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατικό-
τητας, καθώς και την εξεταστέα ύλη και τη βαθµολογική
βάση αυτών. Η αξιολόγηση των υποψηφίων αν πραγµα-
τοποιηθεί πρακτική δοκιµασία ή εξέταση ειδικών γνώσε-
ων αξιολογείται ως επιτυχής ή µη επιτυχής. Αν οι υπο-
ψήφιοι δεν αξιολογηθούν επιτυχώς, κατατάσσονται
στον πίνακα αποκλεισθέντων. Η µοριοδότηση της συνέ-
ντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον µέσο όρο
των βαθµών των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το
περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσια-
στικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
της Επιτροπής και η µοριοδότηση κάθε υποψηφίου αιτιο-
λογείται συνοπτικά από κάθε µέλος της επιτροπής.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-

139



γησής του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου/προ-
γράµµατος για τις ανάγκες του οποίου πραγµατοποιείται
η πρόσληψη προσωπικού,  συγκροτείται Επιτροπή Αξιο-
λόγησης, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη
που ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µε αντικεί-
µενο την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο
προσκλήσεων που επισπεύδονται για τις ανάγκες του
έργου/προγράµµατος και τη σύνταξη των πινάκων κατά-
ταξης, προσληπτέων και απορριπτέων µε ρητή αναφορά
του λόγου αποκλεισµού τους. Ως τακτικό µέλος της Επι-
τροπής Αξιολόγησης, ορίζεται ο Επιστηµονικός Υπεύθυ-
νος, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Τα υ-
πόλοιπα µέλη προέρχονται από µέλη Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ή άλλα µέλη της οµά-
δας έργου από τις κατηγορίες των περ. α) έως στ) της
παρ. 1 του άρθρου 243. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση
µε τη διάρκεια του έργου, αν το έργο έχει σαφή ηµερο-
µηνία λήξης, άλλως η θητεία είναι ετήσια. Δεν επιτρέπε-
ται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν την ι-
διότητα συζύγου ή συµβίου ή να έχουν σχέσεις συγγέ-
νειας έως τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε
οποιονδήποτε υποψήφιο. Αν µέλος της Επιτροπής έχει
κώλυµα του προηγούµενου εδαφίου, οφείλει να το γνω-
στοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά µέλη της Επιτρο-
πής ζητώντας την αντικατάστασή του.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνονται οι
πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων υπο-
ψηφίων, οι οποίοι και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με
την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ένστα-
σης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 245, τα αποτε-
λέσµατα καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά. 

Άρθρο 245
Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων 

1. Σε κάθε Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων, που αποτε-
λείται από τρία (3) τακτικά µέλη, τα οποία ορίζονται µε ι-
σάριθµα αναπληρωµατικά, που προέρχονται από µέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Τη διοικητική υπο-
στήριξη της Επιτροπής Ενστάσεων αναλαµβάνει υπάλ-
ληλος από το προσωπικό της Μονάδας Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αντι-
κείµενο της Επιτροπής είναι η εξέταση ενστάσεων που
υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων που επισπεύ-
δονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.. 

2. Κατά των αποτελεσµάτων κάθε πρόσκλησης, κάθε
υποψήφιος µπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επι-
τροπής Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέ-
ντε (5) ηµερολογιακών ηµερών. Η προθεσµία αρχίζει από
την εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων στον
διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αναφέρεται
ρητώς στην απόφαση των αποτελεσµάτων. Δεν επιτρέ-
πεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη
ή την εξέταση γνώσεων και τη δοκιµασία δεξιοτήτων και
εργασιακής αποτελεσµατικότητας. Η άσκηση της ένστα-

σης απαιτεί την καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποί-
ου ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις που
έχουν υποβληθεί και εισηγείται αιτιολογηµένα προς την
Επιτροπή Ερευνών την αποδοχή ή την απόρριψή τους.
Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κυρώνονται οι ορι-
στικοί πίνακες αποτελεσµάτων και κοινοποιείται η από-
φαση επί κάθε ένστασης προς τον υποψήφιο. Αν η Επι-
τροπή Ερευνών διαπιστώσει παράβαση του νόµου ή του
Οδηγού Χρηµατοδότησης ή άλλης κανονιστικής πράξης,
είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, µπορεί
να αποφασίσει την επανάληψη της προκήρυξης ολικώς ή
µερικώς. Για παραλείψεις ή πληµµέλειες που επιδέχο-
νται συµπλήρωσης ή διόρθωσης, η Επιτροπή Ερευνών α-
ντί να επαναλάβει την προκήρυξη, δύναται να συµπλη-
ρώσει ή να διορθώσει τις παραλείψεις ή τις πληµµέλειες,
εφόσον αυτό είναι εφικτό.   

Άρθρο 246
Θέµατα αποδοχών 

1. Η συµµετοχή µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) σε έργα/προγράµµατα των Ειδικών Λογαριασµών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. συνιστά επι-
τρεπτή πρόσθετη απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι
εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως
αυτά ορίζονται ανά περίπτωση και δεν συνιστά ή προϋ-
ποθέτει την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές
ή απολαβές ή σύνταξη που καταβάλλονται προς τα µέλη
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., απαγορεύεται να υ-
περβαίνουν το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του
άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στο εν λόγω όριο
συµπεριλαµβάνονται πρόσθετες αµοιβές από τη συµµε-
τοχή σε έργα/προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς πόρους, σύµφωνα µε το άρθρο 230. 

3. Δεν εµπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της
παρ. 2 αµοιβές µελών Δ.Ε.Π. από τη συµµετοχή σε κάθε
είδους προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ε-
ρευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), τα οποία χρηµατοδοτούνται
από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύµφωνα µε το άρθρο
230. 

4. Οι αποδοχές των µελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
για την απασχόληση σε έργα/προγράµµατα που διαχειρί-
ζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τε-
χνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
ή άλλους ερευνητικούς οργανισµούς της ηµεδαπής, α-
ποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν,
εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται µέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωµής. Οι αµοιβές των µελών Δ.Ε.Π.,
µελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συµµετοχή σε
έργα/προγράµµατα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε
τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αµοιβής
τους. Οι παρακρατήσεις αποτελούν ίδιους πόρους του
Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε την περ. δ) του άρθρου 230. 

5. Το ύψος των αποδοχών των απασχολούµενων της
παρ. 1 του άρθρου 243 είναι εντός των ορίων του εγκε-
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κριµένου αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισµού του έρ-
γου/προγράµµατος. Ειδικώς για τους απασχολούµενους
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της περ. η) της
παρ. 1 του άρθρου 243, το ύψος των αποδοχών καθορί-
ζεται ως ακολούθως: 
α) σύµφωνα µε τους µισθολογικούς όρους του Κεφα-

λαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφόσον η αµοιβή βα-
ρύνει τον προϋπολογισµό έργου/προγράµµατος που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, 
β) µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-

γησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου και είναι ανάλογο
των προσόντων και του αντικειµένου απασχόλησης κάθε
απασχολούµενου, εφόσον η αµοιβή βαρύνει τον προϋ-
πολογισµό έργου/προγράµµατος που χρηµατοδοτείται
από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους. Με τον Οδη-
γό Χρηµατοδότησης δύναται να καθορίζεται ανώτατο ό-
ριο συνολικών αποδοχών από τη συµµετοχή σε
έργα/προγράµµατα του Ιδρύµατος για τις εν λόγω κατη-
γορίες προσωπικού, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει
το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 4354/2015. 

6. Το συνολικό κόστος απασχόλησης των µελών της ο-
µάδας έργου ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής
τους, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως κρατή-
σεων και εργοδοτικών εισφορών, όπως προβλέπονται α-
πό την κείµενη νοµοθεσία, βαρύνει τον προϋπολογισµό
του έργου/προγράµµατος. 

7. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των απασχολούµενων
σε έργα/προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε. καταβάλλονται µέσω
της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής. 

Άρθρο 247
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού µε συµβάσεις

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

Προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράµµατα
των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) δυνάµει συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρό-
νου, δύναται να απασχολείται καθ’ υπέρβαση του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας του, καθώς και Σάββατα, Κυρια-
κές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας, ε-
φόσον το απαιτούν οι ανάγκες του έργου/προγράµµατος
και συναινεί το εν λόγω προσωπικό. Η υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού εγκρίνεται µε απόφαση της Ε-
πιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστηµονι-
κού Υπευθύνου, που αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» και εξαιρείται της υποχρεωτικής δηµοσίευσης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανώτατο όριο υ-
περωριακής απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας απο-
ζηµίωσης για το προσωπικό που απασχολείται σε έρ-
γα/προγράµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς πόρους, καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ενώ για τα έργα/προγράµµατα
που χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδι-
ους πόρους καθορίζεται στον Οδηγό Χρηµατοδότησης
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και σε κάθε περίπτωση δεν δύνα-
ται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Για την καταβολή απο-
δοχών υπερωριακής απασχόλησης απαιτείται η υποβολή
βεβαίωσης του Επιστηµονικού Υπευθύνου του
έργου/προγράµµατος προς τη Μονάδα Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε, στην οποία ανα-

γράφεται το σύνολο των ωρών υπερωριακής εργασίας
που πραγµατοποιήθηκαν ανά απασχολούµενο ανά µήνα,
άλλως η δαπάνη θεωρείται µη επιλέξιµη. 

Άρθρο 248
Μετακινήσεις

1. Οι δαπάνες µετακίνησης εκτός έδρας µελών της ο-
µάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων, που προσκα-
λούνται στο πλαίσιο έργου/προγράµµατος που υλοποιεί
ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό. βαρύνουν
αποκλειστικά τον προϋπολογισµό των έργων/προγραµ-
µάτων για τις ανάγκες των οποίων διεξάγεται η µετακί-
νηση. Οι δαπάνες πραγµατοποιούνται εντός των ορίων
του συνόλου των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπο-
λογισµού του έργου/προγράµµατος. 

2. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευ-
νών, κατόπιν εισήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου,
εγκρίνεται η διενέργεια µετακινήσεων µελών της οµά-
δας έργου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έρ-
γων/προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς πόρους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έγκριση µε-
τακινήσεων µελών της οµάδας έργου µετά τη διενέργειά
τους έως και είκοσι (20) ηµέρες από την επιστροφή των
µετακινούµενων, κατόπιν υποβολής αιτιολογηµένης ει-
σήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου σχετικά µε την
αναγκαιότητα µετακίνησης και τους λόγους που δεν κα-
τέστη δυνατή η έγκριση της µετακίνησης πριν από τη
διεξαγωγή της. Για τις δαπάνες µετακίνησης που πραγ-
µατοποιούνται στο πλαίσιο έργων/προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους, εφαρµόζεται η
υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94). Το ανώτατο όριο ηµερών µετακίνησης του προ-
σωπικού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.)
ανά ηµερολογιακό έτος για το σύνολο των έργων/προ-
γραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους
ορίζεται σε εκατό (100) ηµέρες. 

3. Οι µετακινήσεις εκτός έδρας µελών της οµάδας έρ-
γου ή τρίτων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο
έργων/προγραµµάτων, που χρηµατοδοτούνται από διε-
θνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους, πραγµατοποιούνται
µόνο κατόπιν εντολής του Επιστηµονικού Υπευθύνου,
χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου οργάνου, και εξαι-
ρούνται του ν. 4336/2015. Το ύψος των δαπανών µετακί-
νησης, όπως έξοδα κίνησης, δαπάνες διαµονής, ηµερή-
σια αποζηµίωση και χιλιοµετρική αποζηµίωση καθορίζο-
νται στον Οδηγό Χρηµατοδότησης. Οι ηµέρες µετακίνη-
σης εκτός έδρας για τις ανάγκες έργων/προγραµµάτων
που χρηµατοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδι-
ους πόρους δεν συνυπολογίζονται για τη συµπλήρωση
του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου ηµερών µετακίνη-
σης εκτός έδρας της παρ. 2. 

4. Οι δαπάνες µετακίνησης καταβάλλονται στον µετα-
κινούµενο µετά την ολοκλήρωση της µετακίνησης, µε
µόνη προϋπόθεση την υποβολή στη Μονάδα Οικονοµι-
κής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.
των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, ό-
που αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παρα-
στατικών πραγµατοποιείται στα στοιχεία του µετακινού-
µενου. 

5. Μέλη της οµάδας έργου που ανήκουν στο προσωπι-
κό του Α.Ε.Ι., µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
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Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) οφεί-
λουν να ενηµερώνουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του
Τµήµατος για τη µετακίνησή τους στο πλαίσιο
έργου/προγράµµατος που συµµετέχουν και να µερι-
µνούν για να µη διαταράσσεται η οµαλή εκτέλεση των
λοιπών καθηκόντων τους προς το Τµήµα. 

6. Για τη µετακίνηση και διαµονή φυσικών προσώπων
που προσκαλούνται στο πλαίσιο έργου/προγράµµατος
που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι δεν αποτελούν µέλη
της οµάδας έργου/προγράµµατος, καθώς και στις οµαδι-
κές µετακινήσεις, δύναται να εφαρµόζονται είτε η διαδι-
κασία του παρόντος είτε η διαδικασία περί δηµοσίων
συµβάσεων. 

Άρθρο 249
Δηµόσιες συµβάσεις 

1. Η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια
ειδών, υπηρεσιών και την εκπόνηση µελετών και τεχνι-
κών έργων πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον
ν. 4412/2016 (Α΄ 147 διόρθ. σφάλµ. Α΄ 200 και Α΄ 206),
αυτοτελώς ανά έργο/πρόγραµµα του Ειδικού Λογαρια-
σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και ανά κατηγορία
δαπάνης του εγκεκριµένου ετήσιου αναλυτικού προϋπο-
λογισµού. Ως προς τη µέθοδο υπολογισµού της εκτιµώ-
µενης αξίας της σύµβασης εφαρµόζεται το άρθρο 6 του
ν. 4412/2016.

2. Οι πράξεις που απαιτούνται, αναρτώνται στον δι-
κτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη-
µοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύµφωνα µε όσα ορί-
ζονται στον ν. 4412/2016, για τη σύναψη δηµοσίων συµ-
βάσεων για τις ανάγκες έργων/προγραµµάτων ως ακο-
λούθως: 
α) Πρωτογενές αίτηµα συνιστά το αίτηµα αποδοχής

διαχείρισης έργου/προγράµµατος, το οποίο συνοδεύεται
από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισµό του
έργου/προγράµµατος.
β) Εγκεκριµένο αίτηµα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά ο

εγκεκριµένος ετήσιος αναλυτικός προϋπολογισµός του
έργου/προγράµµατος.

Άρθρο 250
Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες

έργων/προγραµµάτων

1. Για τη διενέργεια δαπανών που αφορούν στη σύνα-
ψη δηµόσιας σύµβασης που εκτελείται µε τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται η προσκόµιση από-
δειξης έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις
δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ως από-
δειξη έρευνας αγοράς νοείται η προσκόµιση τουλάχι-
στον δύο (2) οικονοµικών προσφορών από τον Επιστη-
µονικό Υπεύθυνο προς τη Μονάδα Οικονοµικής και Διοι-
κητικής Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαρια-
σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Για δαπάνες έως
δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ ο Επιστηµονικός Υπεύ-
θυνος δύναται να προσκοµίζει και µία (1) µόνο οικονοµι-
κή προσφορά. Ως οικονοµική προσφορά λαµβάνεται υ-
πόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το η-
λεκτρονικό κατάστηµα του οικονοµικού φορέα, από την
οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιµή και τα απαιτού-
µενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για δηµό-

σιες συµβάσεις κατώτερης ή ίσης αξίας των δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., εφαρµό-
ζεται η διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 4412/2016
(Α΄ 147, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 200 και Α΄ 206). 

2. Για τις δαπάνες που εκτελούνται µέσω της διαδικα-
σίας της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο έργων/προ-
γραµµάτων δεν απαιτείται η ανάρτηση προσκλήσεων για
την υποβολή οικονοµικών προσφορών στο Κεντρικό Η-
λεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) κατά παρέκκλιση του άρθρου 120 του
ν. 4412/2016. 

3. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κοινοποιούνται
προς τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και τον οικονοµικό φο-
ρέα µε ηλεκτρονικό τρόπο. Με την κοινοποίηση της από-
φασης ανάθεσης η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί
και η υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού έχει απο-
κλειστικά αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συµφω-
νητικού απαιτείται για δηµόσιες συµβάσεις, που η εκτι-
µώµενη αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιά-
δων (10.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

4. Αν δηµόσιες συµβάσεις έχουν εκτιµώµενη αξία ίση
ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του
ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της δηµόσιας σύµβασης
και η παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται µε βεβαί-
ωση του Επιστηµονικού Υπευθύνου. 

5. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πρά-
ξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία µεγαλύτε-
ρη ή ίση του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ,
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..

6. Οι µισθώσεις ακινήτων ή µεταφορικών µέσων και
εργαστηριακού ή συµβατικού εξοπλισµού που είναι ανα-
γκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραµµάτων του
Ε.Λ.Κ.Ε., πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α) Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µί-

σθωµα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000,00) 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 µί-

σθωµα υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000,00) ευρώ γίνονται µε τις διαδικασίες που προ-
βλέπονται στο π.δ. 715/1979 (Α΄ 212).

Άρθρο 251
Δηµόσιες συµβάσεις µε φορείς της αλλοδαπής 

Κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε
εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1
του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147, διόρθ. σφάλµ.
Α΄ 200 και Α΄ 206) για τις ανάγκες έργων/προγραµµά-
των µε οικονοµικούς φορείς που εδρεύουν στην αλλοδα-
πή και εξόφλησης των δαπανών, οι φορείς της αλλοδα-
πής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης φο-
ρολογικής ενηµερότητας, ασφαλιστικής ενηµερότητας
και αποσπάσµατος ποινικού µητρώου. 

Άρθρο 252
Συµµετοχή σε συνέδρια/Δηµοσιεύσεις 

Για την εκτέλεση δαπανών που διενεργούνται στο
πλαίσιο έργων/προγραµµάτων και αφορούν στο κόστος
εγγραφής και συµµετοχής σε επιστηµονικά συνέδρια και
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ηµερίδες, καθώς και στη δηµοσίευση επιστηµονικών άρ-
θρων, εργασιών, επιστηµονικών µελετών και βιβλίων από
οικονοµικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στην ηµε-
δαπή ή αλλοδαπή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
δηµοσίων συµβάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147, διόρθ.
σφάλµ. Α΄ 200 και Α΄ 206). Η εξόφληση των δαπανών
πραγµατοποιείται µέσω εξόφλησης του νόµιµου φορο-
λογικού παραστατικού, κατόπιν υποβολής αιτήµατος
πληρωµής του Επιστηµονικού Υπευθύνου. Τα παραστατι-
κά δύνανται να εκδίδονται είτε στα στοιχεία του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας είτε στα στοιχεία του
συµµετέχοντος στο συνέδριο ή του συγγραφέα της δη-
µοσίευσης. 

Άρθρο 253
Διαδικασία χορήγησης προκαταβολών

1. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας των Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, κατόπιν αιτήµατος
του Επιστηµονικού Υπευθύνου, δύνανται να χορηγούν
προκαταβολές και να εκδίδουν χρηµατικά εντάλµατα
προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη αναγκών που πε-
ριγράφονται στην παρ. 2. Για την έκδοση Χ.Ε.Π. απαιτεί-
ται πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατό-
πιν αιτήµατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, στην ο-
ποία ορίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου της προκατα-
βολής, το ύψος του ποσού της χορηγούµενης προκατα-
βολής, η αιτιολογία χορήγησης και το χρονικό διάστηµα
απόδοσης αυτής. Το ποσό της χορηγούµενης προκατα-
βολής δύναται να πιστώνεται σε λογαριασµό που τηρεί-
ται στο όνοµα του δικαιούχου της προκαταβολής σε ο-
ποιοδήποτε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της ηµε-
δαπής και υποδεικνύεται από τον ίδιο για τη διεκπεραίω-
ση της διαδικασίας έκδοσης Χ.Ε.Π.. 

2. Το Χ.Ε.Π. χορηγείται µε σκοπό την κάλυψη δαπα-
νών που εµπίπτουν σε µια από τις ακόλουθες κατηγο-
ρίες: α) δαπάνες µετακίνησης εκτός έδρας, β) δαπάνες
προµήθειας οργάνων, αναλωσίµων ή εξειδικευµένων υ-
πηρεσιών από το εξωτερικό, γ) ανάγκες µικροεξόδων
λοιπών δαπανών µέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,
δ) δαπάνες προβολής ή προώθησης που είναι αναγκαίες
για την εκτέλεση έργων/προγραµµάτων.

3. Δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών
ανά έργο/πρόγραµµα ορίζεται ο Επιστηµονικός Υπεύθυ-
νος του έργου/προγράµµατος ή άλλο µέλος του προσω-
πικού του Α.Ε.Ι., εφόσον έχει µόνιµη ή αορίστου χρόνου
εργασιακή σχέση µε το Α.Ε.Ι.. Ο δικαιούχος της προκα-
ταβολής ή των προκαταβολών καθίσταται υπόλογος για
την απόδοσή της/τους. Η απόφαση του Προέδρου της Ε-
πιτροπής Ερευνών ορίζει την προθεσµία απόδοσης της
προκαταβολής.

4. Για τα έργα/προγράµµατα, τα οποία δεν έχουν σαφή
ηµεροµηνία λήξης και καταθέτουν ετήσιο αναλυτικό
προϋπολογισµό, η προθεσµία απόδοσης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το τρίµηνο από την ηµεροµηνία έκδοσης του
Χ.Ε.Π. και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεµβρίου του
οικονοµικού έτους. Για τα έργα/προγράµµατα, των οποί-
ων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους, η προθεσµία
απόδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Μαρτίου
του επόµενου οικονοµικού έτους ή την ηµεροµηνία λή-
ξης του έργου, εφόσον αυτή έχει οριστεί πριν την 31η
Μαρτίου. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος
υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. όλα τα σχετικά παραστατικά (ό-

πως εξοφληµένα τιµολόγια) και δικαιολογητικά για την
απόδοση. Αν δεν εξαντληθεί όλο το ποσό του Χ.Ε.Π., ο
δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαρια-
σµό ταµειακής διαχείρισης του έργου/προγράµµατος.
Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει εµπροθέσµως
προηγούµενη προκαταβολή που έχει λάβει.

Άρθρο 254
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωµή δαπανών

Ο έλεγχος των δαπανών, η εκκαθάριση και η έκδοση
των ενταλµάτων ασκείται από τη Μονάδα Οικονοµικής
και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λο-
γαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). Ο έλεγχος συνίσταται
στην εξέταση των νοµίµων δικαιολογητικών και αποβλέ-
πει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη: α) προ-
βλέπεται από διάταξη νόµου ή εξυπηρετεί λειτουργικές
ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε. ή συντελεί στην εκπλήρωση των
σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιµη πίστωση (έ-
λεγχος νοµιµότητας), β) έχει νόµιµα αναληφθεί, η σχετι-
κή απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και επισυνάπτονται τα
νόµιµα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά
τον ασκούµενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεµπιπτό-
ντως αναφυόµενα ζητήµατα, µε την επιφύλαξη των δια-
τάξεων για το δεδικασµένο και το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους (παρεµπίπτων έλεγχος).

Άρθρο 255
Πληροφοριακό Σύστηµα Μονάδας Οικονοµικής 

και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) τηρεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύ-
στηµα για την υποστήριξη του συνόλου των διαδικασιών
διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης των έργων/προ-
γραµµάτων που διεξάγονται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., την κα-
ταχώριση των απαραίτητων δεδοµένων, στοιχείων ή ε-
ντύπων κάθε είδους έργων/προγραµµάτων και τη συνο-
λική παρακολούθηση της υλοποίησής τους, την ηλεκτρο-
νική υποβολή αιτηµάτων, εγγράφων, δικαιολογητικών
και παραστατικών των Επιστηµονικών Υπεύθυνων και
των συναλλασσοµένων της Μ.Ο.Δ.Υ., την ηλεκτρονική
διακίνηση και διεκπεραίωσή τους από τη Μ.Ο.Δ.Υ. και τα
όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και την ηλεκτρονική αρ-
χειοθέτησή τους. Δικαίωµα πρόσβασης στο ως άνω σύ-
στηµα έχουν το προσωπικό που εργάζεται στη Μ.Ο.Δ.Υ.,
τα πρόσωπα που συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης
του Ε.Λ.Κ.Ε., οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των
έργων/προγραµµάτων, καθώς και εξουσιοδοτηµένα µέλη
της οµάδας έργου του Επιστηµονικού Υπευθύνου.

2. Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. καθο-
ρίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες χρήσης και λει-
τουργίας του πληροφοριακού συστήµατος, η διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής, διακίνησης και αρχειοθέτησης
των εγγράφων, η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών
κατά την είσοδό τους, τα δικαιώµατα πρόσβασης ανά κα-
τηγορία χρήστη, τα µέτρα διασφάλισης της προστασίας
προσωπικών δεδοµένων φυσικών προσώπων και άλλα
θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του πληροφο-
ριακού συστήµατος. 
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Άρθρο 256
Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων για τη 

χρηµατοδότηση έρευνας - Απόσβεση εξοπλισµού

1. Δαπάνες επιχειρήσεων που αφορούν στη χρηµατο-
δότηση των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής για την εκπόνηση βιοµηχανικών δι-
δακτορικών, την ανάπτυξη ερευνητικών συµπράξεων, τη
διεξαγωγή ερευνητικών έργων µε σκοπό τη διεξαγωγή
βιοµηχανικής έρευνας και την εκπόνηση κλινικών δοκι-
µών, λογίζονται ως δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολο-
γικής έρευνας. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρµό-
ζεται το άρθρο 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). 

2. Τα κέρδη των επιχειρήσεων από την εκµετάλλευση
ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισµένης στο όνοµά της,
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο χρηµατοδότησης Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής για την εκπόνηση βιοµηχανικής έρευνας,
απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος για έως
τρεις (3) συνεχόµενες χρήσεις, αρχής γενοµένης από τη
χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη
φορά τα κέρδη αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 71Α του
ν. 4172/2013. 

3. Ο επιστηµονικός και λοιπός εξοπλισµός, καθώς και
τα επιστηµονικά όργανα, που αποκτώνται από τους
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο έργων/προγραµµάτων
που διαχειρίζονται και τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Δια-
χείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που χρησιµοποιού-
νται από τα Α.Ε.Ι. για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστηµονι-
κής και τεχνολογικής έρευνας, αποσβένονται στο σύνο-
λό τους, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας κτήσης τους,
κατά την ηµεροµηνία λήξης του έργου/προγράµµατος,
στο πλαίσιο του οποίου έχουν αποκτηθεί. 

Άρθρο 257
Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µελών του 

προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που ασκούν επι-
χειρηµατική δραστηριότητα είτε ατοµικώς είτε µέσω ε-
ταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως προς τον
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) ε-
πί του ετήσιου καθαρού εισοδήµατος που προέρχεται α-
πό την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το εν
λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., παρα-
κρατείται απευθείας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) µετά την εκκαθάριση της δήλω-
σης φορολογίας του υπόχρεου και αποδίδεται στον
Ε.Λ.Κ.Ε.. Ως άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
ατοµικά ή µέσω εταιρείας, λογίζεται αποκλειστικά η πα-
ροχή κάθε είδους υπηρεσιών, που σχετίζονται µε την ε-
πιστήµη των υπόχρεων και όχι η άσκηση επενδυτικών
δραστηριοτήτων των υπόχρεων. 

2. Δεν είναι υπόχρεοι απόδοσης της κράτησης της
παρ. 1 τα µέλη Δ.Ε.Π. κατά το χρονικό διάστηµα που: α)
βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, β) τε-
λούν σε άδεια άνευ αποδοχών, γ) τελούν σε άδεια πα-
ράλληλης απασχόλησης σε ίδρυµα της αλλοδαπής. Οι

περ. α) και β) εφαρµόζονται και στα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π..

3. Για τον προσδιορισµό του ύψους της κράτησης, η
Α.Α.Δ.Ε. αντλεί στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστηµα
διαχείρισης προσωπικού (HRMS) κάθε Α.Ε.Ι. σχετικά µε
την υπηρεσιακή κατάσταση του υπόχρεου κατά το έτος
αναφοράς για τον ακριβή προσδιορισµό του ποσού της
κράτησης ανά οικονοµικό έτος. Ειδικότερα, η Α.Α.Δ.Ε. α-
ντλεί τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ιδιότητα του φυσικού προσώπου για να διακρι-

βώσει αν είχε την ιδιότητα του υπόχρεου επιβολής της
κράτησης κατά το οικονοµικό έτος αναφοράς,
β) τις υπηρεσιακές µεταβολές, την ένταξη σε καθε-

στώς µερικής απασχόλησης και αναστολής καθηκόντων,
που επηρεάζουν την ιδιότητα του υπόχρεου και το χρο-
νικό διάστηµα που αφορούν, 
γ) τη χορήγηση αδειών, άνευ αποδοχών και παράλλη-

λης απασχόλησης σε ίδρυµα της αλλοδαπής, που επηρε-
άζουν την ιδιότητα του υπόχρεου και το χρονικό διάστη-
µα που αφορούν. 
Αν κάποιος δεν είναι υπόχρεος για ολόκληρο το έτος,

ως συνολικό ετήσιο εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη µόνο
το εισόδηµα που έχει αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστη-
µα, κατά το οποίο έχει την ιδιότητα του υπόχρεου. Αν
δεν είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισµός, λαµβάνεται υ-
πόψη το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα του υπόχρε-
ου, πολλαπλασιαζόµενο µε τον λόγο του αριθµού των
µηνών που είναι υπόχρεος διά του αριθµού δώδεκα (12),
που αντιστοιχεί στους µήνες του έτους.

4. Για τον προσδιορισµό του ύψους της κράτησης επί
εισοδηµάτων που προέρχονται από συµµετοχή σε εται-
ρείες κατά το έτος αναφοράς, η Α.Α.Δ.Ε. παρέχει προς
τη Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., στο οποίο υπηρετεί ο
υπόχρεος, στοιχεία σχετικά µε τις εταιρείες που µετέ-
χει. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κρίνεται αν η
συµµετοχή ανά εταιρεία εντάσσεται στην έννοια της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας κατά την παρ. 1 του παρό-
ντος και το άρθρο 156 ή συνιστά επενδυτική δραστηριό-
τητα και εξαιρείται της επιβολής της κράτησης. 

5. Η είσπραξη της κράτησης της παρ. 1 πραγµατοποιεί-
ται εφάπαξ ή σε έως έξι (6) δόσεις. Αν η οφειλή δεν εξο-
φληθεί εµπροθέσµως, επιβάλλονται µηνιαίως τόκοι υπε-
ρηµερίας. 

6. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που ασκούν επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστηµα των
δύο (2) πρώτων µηνών από την ηµεροµηνία διορισµού
τους στο Α.Ε.Ι., δεν υποχρεούνται στην απόδοση της
κράτησης της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι διέκοψαν
την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα εντός δύο (2)
µηνών από την ηµεροµηνία διορισµού τους. 

7. Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης ρυθµίζονται ειδικό-
τερα θέµατα σχετικά µε την πολιτική προστασίας προ-
σωπικών δεδοµένων που εφαρµόζει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
κατά τη διαδικασία είσπραξης των κρατήσεων της παρ.
1. 

Άρθρο 258
Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικονοµικός 

έλεγχος - Εσωτερικός έλεγχος

1. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) αναπτύσσει πλήρες σύστηµα εσωτερικού ε-
λέγχου, καθώς και διαδικασίες και µηχανισµούς παρακο-
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λούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των έρ-
γων/προγραµµάτων που υλοποιεί, βάσει των αρχών της
διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρι-
σης. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υπάγεται στη Μονάδα Εσωτερικού Ε-
λέγχου του Α.Ε.Ι.. 

2. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και ο έλεγχος των χρηµατοοικονο-
µικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (ΕΛΠ), πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο από ορ-
κωτό ελεγκτή. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. Με απόφαση του Συµβου-
λίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
καθορίζεται ο ορκωτός ελεγκτής κάθε οικονοµικής χρή-
σης. 

3. Ο έλεγχος διενεργείται µε βάση τα παραστατικά
που προβλέπονται από τα ΕΛΠ, καθώς και τον Οδηγό
Χρηµατοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ε-
ρευνών και του Συµβουλίου Διοίκησης. 

4. Το διαχειριστικό έτος του Ε.Λ.Κ.Ε. συµπίπτει µε το
οικονοµικό έτος.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγ-
χο οικονοµικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συντάσσουν έκ-
θεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειρι-
στικού έτους που έληξε σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. Οι εκθέ-
σεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, τον Υπουργό Οικονοµικών, τη Γενική Διεύ-
θυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συµβούλιο Διοίκη-
σης του Α.Ε.Ι. και την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..

6. Είναι δυνατή η διενέργεια έκτακτων ελέγχων από
τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 259 
Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης

Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισή-
γησης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται
ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.). Με τον Οδηγό
Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης καθορίζονται τα ακό-
λουθα: 
α) η διαδικασία αποδοχής διαχείρισης έργων/προ-

γραµµάτων, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία για
την αξιολόγηση, επιλογή, χρηµατοδότηση και διαχείριση
των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστηµο-

νικών Υπευθύνων και των µελών της οµάδας έργου, 
γ) ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων

διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., 
δ) οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί παρακολούθησης

της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των έργων/προ-
γραµµάτων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ελέγ-
χου και χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των έργων, 
ε) η διαδικασία επιλογής και απασχόλησης προσωπι-

κού,
στ) η διενέργεια µετακινήσεων στο πλαίσιο

έργων/προγραµµάτων, 
ζ) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταµειακών δια-

χειριστικών διευκολύνσεων και προκαταβολών, 
η) η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών µέσω του

Ε.Λ.Κ.Ε., 

θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-
σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ι) η διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων διανοη-

τικής, πνευµατικής και βιοµηχανικής, ιδιοκτησίας,
ια) οι ειδικότεροι όροι για τη διαδικασία σύναψης συµ-

βάσεων τεχνοβλαστών και ίδρυσης εταιρειών - τεχνο-
βλαστών (spin off) και τη συµµετοχή του Α.Ε.Ι. σε αυ-
τούς, πέραν όσων ορίζονται στον νόµο, εκτός αν, µε α-
πόφαση της Συγκλήτου, εκδοθεί ειδικό κανονιστικό κεί-
µενο µε αντίστοιχο περιεχόµενο,
ιβ) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιγ) οι λεπτοµέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων

των έργων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιδ) ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και ε-

παγγελµατικής συµπεριφοράς που διέπει τα όργανα δι-
οίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., τα συλλογικά όργανα που συγκρο-
τούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών,
καθώς και το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
ιε) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία

του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονοµι-
κής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών
έργων/προγραµµάτων που αυτός υλοποιεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 260
Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
ται να συστήνεται και να λειτουργεί ανώνυµη εταιρεία
που έχει ως στόχο την αξιοποίηση και διαχείριση της πε-
ριουσίας του Α.Ε.Ι.. Μοναδικός µέτοχος της Εταιρείας
είναι το οικείο Α.Ε.Ι.. Το µετοχικό κεφάλαιο καθορίζεται
µε το καταστατικό της Εταιρείας και καλύπτεται απο-
κλειστικά από το Α.Ε.Ι.. Οι µετοχές της εταιρείας είναι
κοινές, ονοµαστικές και αµεταβίβαστες και ενσωµατώ-
νονται σε έναν (1) αναπαλλοτρίωτο µετοχικό τίτλο. Οι ε-
ταιρείες του παρόντος εποπτεύονται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

2. Η έδρα της εταιρείας κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζεται στο
καταστατικό της και είναι υποχρεωτικά εντός της περι-
φερειακής ενότητας όπου είναι εγκατεστηµένη η έδρα
του Α.Ε.Ι.. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας δύναται να ιδρύονται υποκαταστήµατα, πα-
ραρτήµατα ή άλλες µορφές δευτερεύουσας εγκατάστα-
σης της εταιρείας στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

3. Η επωνυµία της εταιρείας αποτελείται από τον όρο
«Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του» και την επωνυµία του Α.Ε.Ι.. Στις σχέσεις και συ-
ναλλαγές της εταιρείας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία
και ο διακριτικός της τίτλος αποδίδονται, εν όλω ή εν µέ-
ρει, σε πιστή µετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

4. Η οργάνωση και λειτουργία των Εταιρειών Αξιοποί-
ησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. διέπο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού
τους και, συµπληρωµατικά, από τον ν. 4548/2018
(Α΄ 104). 
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5. Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιου-
σίας Α.Ε.Ι. ιδρύονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδί-
δεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, κατόπιν ει-
σήγησης του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.. Η εισήγη-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει το επενδυ-
τικό σχέδιο και σχέδιο του καταστατικού της εταιρείας
της υπό ίδρυση εταιρείας. Μετά την έγκριση του προε-
δρικού διατάγµατος µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκη-
σης εγκρίνεται το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και υ-
ποβάλλεται σε δηµοσιότητα στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). 

6. Οι Εταιρείες του παρόντος λειτουργούν για την εξυ-
πηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και ιδίως του συµ-
φέροντος του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει η καθεµία, ανή-
κουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθε-
τείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και εξαιρούνται από το πεδίο ε-
φαρµογής του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). 

7. Οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας
των Α.Ε.Ι., εφόσον χαρακτηριστούν ως φορείς Γενικής
Κυβέρνησης, εφαρµόζουν τον ν. 4270/2014, αποκλειστι-
κά ως προς την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών
που αφορούν: 
α) στην υποβολή ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασ-

δήποτε αναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έ-
τους, προϋπολογιστικά, 
β) την υποβολή µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋ-

πολογισµού και χρηµατοδότησης, απολογιστικά,
γ) την υποβολή µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων, α-

πολογιστικά, 
δ) την υποβολή µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσε-

ων, απολογιστικά σε µηνιαία βάση και ετήσια µεγέθη, 
ε) στις προσλήψεις προσωπικού δυνάµει συµβάσεων

εργασίας αορίστου χρόνου.
8. Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κε-
φαλαίου και υποχρεούνται να τροποποιήσουν το κατα-
στατικό λειτουργίας τους και να προσαρµοστούν στις
διατάξεις του παρόντος εντός ενός (1) έτους από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 261
Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης
Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

1. Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρι-
σης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης
περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοη-
τικής ιδιοκτησίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος (Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας και
της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης, µε σκοπό την προ-
ώθηση της αποτελεσµατικότερης διαχείρισής τους και
την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύµφωνα
µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, καθώς και τη
διασφάλιση και µεγιστοποίηση της αξίας τους, των προ-
σόδων και της οικονοµικής απόδοσής τους, προς εξυπη-
ρέτηση της αποστολής των Α.Ε.Ι.. Οι Εταιρείες, στο
πλαίσιο της αποστολής τους, δύναται να διεξάγουν κάθε
ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση µέ-
σων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ε-

ρευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Α.Ε.Ι..
2. Οι δραστηριότητες των Εταιρειών Αξιοποίησης και

Διαχείρισης των Α.Ε.Ι. είναι ενδεικτικά: 
α) η αντιπροσώπευση του Α.Ε.Ι. και η ενέργεια στο ό-

νοµα και για λογαριασµό του κάθε δικαιοπραξίας ή πρά-
ξης διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και διάθεσης
της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι., 
β) η εκµίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης της ακίνη-

της και κινητής περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση
και διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο προγραµµατι-
κής συµφωνίας που συνάπτεται µε το Α.Ε.Ι., προς όφε-
λος του Α.Ε.Ι., 
γ) η διαχείριση των κληροδοτηµάτων του Α.Ε.Ι., σύµ-

φωνα µε τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση, 
δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινη-

τής περιουσίας του Α.Ε.Ι.,
ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και

κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι., των τίτλων ιδιοκτησίας
της και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και η ψη-
φιοποίησή του,
στ) η εκπόνηση και ανάθεση µελετών για την αξιοποίη-

ση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι., 
ζ) η εκπόνηση και ανάθεση οικονοµικών και τεχνικών

µελετών, µελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρε-
σιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης
ακινήτων και τεχνικών έργων, καθώς και κάθε µελετητι-
κού και συµβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την α-
κίνητη και κινητή περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται
η Εταιρεία για λογαριασµό του Α.Ε.Ι., 
η) η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή

τεχνικών έργων, όπως οικοδοµικών, ηλεκτρολογικών,
µηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκ-
συγχρονισµού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε
είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιου-
σία που διοικεί και διαχειρίζεται, 
θ) η παραχώρηση χρήσης επ’ αµοιβή αµφιθεάτρων, χώ-

ρων, εξοπλισµού και λοιπών υποδοµών του Α.Ε.Ι., για τη
διοργάνωση ιδίως συνεδρίων, ηµερίδων, σεµιναρίων και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε τρίτα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ε-
ρευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύµατος,
ι) η παραχώρηση χρήσης επ’ αµοιβή χώρων και λοιπών

υποδοµών του Ιδρύµατος για τη στήριξη νεοφυών επι-
χειρήσεων µεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδα-
κτόρων και µεταδιδακτόρων, εφόσον δεν παρακωλύεται
η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του
Ιδρύµατος, 
ια) η οικονοµική διαχείριση και λειτουργία των Μουσεί-

ων του Α.Ε.Ι., 
ιβ) η έκδοση πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων και λοι-

πών επιστηµονικών βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη
και ψηφιακή µορφή και η διαχείριση των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών,
ιγ) η εκµετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών

καταστηµάτων εντός των Α.Ε.Ι. για την υποστήριξη των
αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του Α.Ε.Ι., 
ιδ) η πώληση αναµνηστικών ειδών και ειδών δώρων, 
ιε) η λειτουργία και εκµετάλλευση παιδικών σταθµών

και νηπιαγωγείων, 
ιστ) η λειτουργία και εκµετάλλευση γυµναστηρίων και

εγκαταστάσεων άθλησης, 
ιζ) η οργάνωση και διεξαγωγή επιστηµονικών, πολιτι-

στικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδη-
λώσεων, 
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ιη) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εµπορική αξιο-
ποίηση της διανοητικής, πνευµατικής και βιοµηχανικής ι-
διοκτησίας του Α.Ε.Ι., 
ιθ) η λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων, 
κ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργα-

σίας και συναλλαγής, που είναι άµεσα ή έµµεσα συνα-
φής, συµπληρωµατική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

3. Με το καταστατικό κάθε Εταιρείας δύναται να καθο-
ρίζονται πρόσθετες δραστηριότητες της Εταιρείας, ό-
πως η οικονοµική διαχείριση των εσόδων µέσω της πα-
ροχής υπηρεσιών των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων, η
διεξαγωγή αµειβόµενης έρευνας, η παροχή εν γένει
συµβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή τεχνογνωσίας σε
αντικείµενα που θεραπεύει το Α.Ε.Ι., καθώς και εµπορι-
κές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύµ-
φωνες µε την αποστολή του Α.Ε.Ι. και δεν αντιβαίνουν
στα χρηστά ήθη. Οι πρόσθετες δραστηριότητες των Ε-
ταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των
Α.Ε.Ι. που καθορίζονται µε το καταστατικό τους, δεν
µπορούν να αντίκεινται στην αποστολή ή να ανταγωνίζο-
νται τις δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. ή του Ειδικού Λογα-
ριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι..  

4. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των σκοπών τους, οι Ε-
ταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των
Α.Ε.Ι. δύναται να συµµετέχουν σε άλλες Εταιρείες, εφό-
σον η συµµετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του
Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 262
Θέµατα διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

1. Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) συνά-
πτει προγραµµατική σύµβαση µε την Εταιρεία αξιοποίη-
σης και διαχείρισης της περιουσίας µε την οποία καθορί-
ζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήµατα του Α.Ε.Ι.,

που διατίθενται προς την Εταιρεία µε σκοπό τη διοίκηση,
διαχείριση, εκµετάλλευση και διάθεσή τους,  
β) το ύψος της αµοιβής της εταιρείας, το οποίο δύνα-

ται να καθορίζεται ως ποσοστό παρακράτησης επί των ε-
σόδων από τη διαχείριση και εκµετάλλευση των ακινή-
των, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο λαµβά-
νοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονοµίας της αγοράς
και τις ρυθµίσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί κρατι-
κών ενισχύσεων,
γ) η διαδικασία διάθεσης των εσόδων προς το Α.Ε.Ι., 
δ) οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά µε τη συντή-

ρηση των ακινήτων και την εκπόνηση τεχνικών εργα-
σιών, όπως οικοδοµικών, ηλεκτρολογικών, µηχανολογι-
κών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισµού
και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατα-
σκευαστικού έργου,
ε) ειδικότεροι όροι διαχείρισης και εκµετάλλευσης ανά

ακίνητο που ανατίθεται προς την Εταιρεία, 
στ) ειδικότεροι όροι διαχείρισης εσόδων από υπηρε-

σίες πανεπιστηµιακών εργαστηρίων, καθώς και άυλη πε-
ριουσία του πανεπιστηµίου, 
ζ) η διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Η προγραµµατική σύµβαση δύναται να περιλαµβάνει ε-

πιχειρησιακό πρόγραµµα σχετικά µε την αξιοποίηση και
εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι. και εν-
δεικτικό πρόγραµµα στοχοθεσίας που παρακολουθείται
ετησίως. 

2. Το Α.Ε.Ι. διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοι-
πά εµπράγµατα δικαιώµατα επί της ακίνητης περιουσίας
του. Τα ακίνητα του Α.Ε.Ι. τελούν µόνο υπό τη διοίκηση
και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς σε καµία περίπτωση δεν µεταβάλλεται. Κάθε Εται-
ρεία ασκεί τις αρµοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώ-
µατα του Α.Ε.Ι. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολο-
δόχος και αντιπρόσωπος του Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για λο-
γαριασµό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα και
την προγραµµατική σύµβαση της παρ. 1. Για τον σκοπό
αυτό στην Εταιρεία παρέχεται η εντολή και πληρεξου-
σιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει το
Α.Ε.Ι. και να επιχειρεί στο όνοµα και για λογαριασµό του
κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωµα, καθώς και
κάθε νοµική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκ-
µετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του,
διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν στην περιουσία
αυτή. Η εταιρεία εκπροσωπεί το Α.Ε.Ι. δικαστικώς και ε-
ξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται µε την ακίνητη πε-
ριουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη δια-
χείριση και αξιοποίησή της. 

3. Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περι-
ουσίας των Α.Ε.Ι. εξαιρούνται του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212)
και του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για διαγωνιστικές διαδικα-
σίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο 263
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.) που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη.
Ο ακριβής αριθµός των µελών του Δ.Σ. καθορίζεται µε το
Καταστατικό της Εταιρείας. Το Δ.Σ. συγκροτείται µε α-
πόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Πρύ-
τανη. Το Συµβούλιο Διοίκησης αποτελεί τη Γενική Συνέ-
λευση της Εταιρείας. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής.

2. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από
τους Αντιπρυτάνεις ή άλλο µέλος Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που υποδεικνύεται
από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ.. Τα υπόλοιπα µέ-
λη προέρχονται από µέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.. Κατ’ εξαίρε-
ση είναι δυνατή η συµµετοχή εξωτερικών µελών στο
Δ.Σ., εµπειρογνωµόνων ή άλλων επιστηµόνων µε εξειδί-
κευση σε τοµείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εται-
ρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η συµµετοχή εξωτερικών
µελών δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) των µελών του
Δ.Σ.. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, τα ε-
ξωτερικά µέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιλέγονται βάσει
του αναγνωρισµένου κύρους, της επιστηµονικής επάρ-
κειας και της επαγγελµατικής εµπειρίας, του υψηλού ε-
πιπέδου τεχνογνωσίας και της εκτενούς εµπειρίας, σύµ-
φωνα µε τις απαιτήσεις των τοµέων στους οποίους δρα-
στηριοποιείται η Εταιρεία. Η δυνατότητα ή µη συµµετο-
χής εξωτερικών µελών στο Δ.Σ. καθορίζεται στο κατα-
στατικό του Δ.Σ..  

3. Δεν δύναται να επιλεγεί ως µέλος του Δ.Σ. της Ε-
ταιρείας πρόσωπο που: 
α) Έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για ποινικό

αδίκηµα, και ιδίως για: αα) αδικήµατα σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή µέσων
πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των νόµων για τη νο-
µιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
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τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων
που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και την τοκο-
γλυφία, αβ) εγκλήµατα απιστίας, απάτη, ή οικονοµικό έ-
γκληµα, αγ) φορολογικά αδικήµατα, αδ) άλλα αδικήµα-
τα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης,
αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή.
β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 
γ) Λόγω οποιουδήποτε παραπτώµατος δεν πληροί τις

προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος.
4. Τα µέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική ιθαγένεια και

ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας. 

5. Τα µέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούνται σε υ-
ποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξει-
δικεύεται στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

6. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες µε-
θόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή
των αντισυµβαλλοµένων, προκειµένου να συναφθούν οι
σχετικές συµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη την επιχειρη-
µατική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές ε-
πίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίη-
ση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού εν-
διαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων ε-
πενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρί-
ση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποί-
ηση των περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 264
Σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης

Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιου-
σίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) υ-
πόκεινται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγ-
χου του Α.Ε.Ι.. Κάθε Εταιρεία εφαρµόζει υποχρεωτικά
σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαµβά-
νει κατ’ ελάχιστον:
α) επαρκές και αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού

ελέγχου, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τα συστήµατα
διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συµµόρφωσης, 
β) διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισµό και την

καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, κα-
θώς και σύστηµα παρακολούθησης κινδύνων, 
γ) µηχανισµούς επικοινωνίας µε το Α.Ε.Ι..

Άρθρο 265
Κανονισµός Λειτουργίας

Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισή-
γησης του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας
καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες
εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, ά-
σκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της
και, ιδίως:
α) η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικεί-

µενα των µονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους
και οι γραµµές αναφοράς τους,
β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και

διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, δια-
χείρισης, εκµετάλλευσης και διάθεσης, των εκµισθώσε-
ων, µισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλα-
γών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και ε-
µπράγµατων συµβάσεων, µεταβιβάσεων και συναλλα-
γών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζε-
ται,

γ) η διαδικασία επιλογής των µελών του Δ.Σ., στα ο-
ποία συµπεριλαµβάνεται ο Διευθύνων Σύµβουλος, κα-
θώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού δυνάµει
συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ή ορισµένου χρόνου ή έργου και επιλογής των επικεφα-
λής των επιµέρους υπηρεσιών της Εταιρείας, 
δ) οι όροι και οι διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης

και εκτέλεσης συµβάσεων έργου, προµηθειών, γενικών
υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης µελε-
τών,
ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστή-

µατος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και
κανονιστικής συµµόρφωσης, καθώς και η πολιτική και
διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου,
στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιµε-

τώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, κα-
θώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων,
ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείρι-

ση προνοµιακών πληροφοριών,
η) οι πολιτικές και διαδικασίες συµµόρφωσης της Εται-

ρείας µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που
ρυθµίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και
τις δραστηριότητές της,
θ) η πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθεί η Ε-

ταιρεία, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε κριτήρια περιβαλ-
λοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Άρθρο 266
Θέµατα προσωπικού 

Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας δύναται
να αιτείται από τον Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) την απόσπαση προσωπικού µε
σχέση δηµόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που υπηρετεί στο Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Με από-
φαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, α-
νά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα, καθώς και η α-
ναγκαιότητα απόσπασης του εν λόγω αριθµού υπαλλή-
λων. Η διάθεση προσωπικού πραγµατοποιείται µε πράξη
του Πρύτανη, που αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» και κοινοποιείται προς τον υπάλληλο που αποσπά-
ται, την Εταιρεία και τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Για τους σκοπούς του παρόντος, το Δ.Σ. δύναται να εκδί-
δει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υ-
παλλήλους του Α.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄
ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ

Άρθρο 267
Αποστολή

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που τελούν
υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη των τοµέ-
ων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας σε ένα (1) ή
περισσότερα επιστηµονικά πεδία, την αλληλεπίδραση
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µεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, την ανάπτυξη
ερευνητικών δραστηριοτήτων διεπιστηµονικού χαρακτή-
ρα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας και την Εθνική Στρατη-
γική Έξυπνης Εξειδίκευσης, τη συµβολή στην ανάπτυξη
της χώρας και την κατάρτιση και αξιοποίηση του ερευνη-
τικού δυναµικού. Τα Ε.Π.Ι. αποτελούν ερευνητικό φορέα
σύµφωνα µε την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), διαθέτουν διακριτή νοµική προσωπικότητα από
αυτή του Α.Ε.Ι., έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέ-
λεια, ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, λειτουρ-
γούν προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και διέ-
πονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, των
άρθρων 229 έως 259, του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-
τουργίας τους και συµπληρωµατικά από τον
ν. 4310/2014 και την κείµενη νοµοθεσία για τους ερευνη-
τικούς φορείς της ηµεδαπής.

2. Τα Ε.Π.Ι. δύνανται να ιδρύονται µετά από αίτηµα ε-
νός ή περισσοτέρων Τµηµάτων ή Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι.
ή οµάδας µελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. που δραστηριοποιού-
νται σε διάφορες επιστηµονικές περιοχές που θεραπεύει
το Α.Ε.Ι.. Τα Ε.Π.Ι. δύνανται να ιδρύονται από ένα ή πε-
ρισσότερα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, καθώς και από Α.Ε.Ι. σε
συνεργασία µε Ιδρύµατα και ερευνητικούς οργανισµούς
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 268
Ίδρυση 

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ιδρύο-
νται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών,  Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης του Συµ-
βουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και σύµφωνης γνώµης του
Ανώτατου Συµβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκ-
παίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). 

2. Η εισήγηση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., µε
την οποία προτείνεται η ίδρυση Ε.Π.Ι., περιλαµβάνει υπο-
χρεωτικά: 
α) το αντικείµενο, τον σκοπό, τους στόχους και τους

τοµείς ερευνητικής δραστηριότητας του υπό ίδρυση
Ε.Π.Ι., οι οποίοι συνάδουν µε τις επιστηµονικές περιοχές
που θεραπεύει το Α.Ε.Ι. ή η ακαδηµαϊκή µονάδα στο
πλαίσιο της οποίας θα λειτουργήσει το Ε.Π.Ι., και αποτε-
λούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες
και συνάδουν µε την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας και την Εθνική Στρα-
τηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,
β) την έδρα και τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτηµάτων

στην ηµεδαπή, 
γ) τη χρονική διάρκεια, η οποία µπορεί να είναι αόρι-

στης ή ορισµένης διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης,
εφόσον τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του Ε.Π.Ι. εί-
ναι θετικά, 
δ) τη δυνατότητα ή µη των Ε.Π.Ι. να συµµετέχουν στη

διοργάνωση προγραµµάτων σπουδών δεύτερου και τρί-
του κύκλου του Α.Ε.Ι., 
ε) τον αριθµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,

καθώς και την εκπροσώπηση κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας
αν το Ε.Π.Ι. λειτουργεί στο πλαίσιο µίας (1) ή περισσοτέ-
ρων ακαδηµαϊκών µονάδων του Α.Ε.Ι. ή την εκπροσώπη-

ση κάθε φορέα, αν στο Ε.Π.Ι. συµµετέχουν περισσότερα
Α.Ε.Ι. ή ερευνητικοί οργανισµοί της ηµεδαπής ή αλλοδα-
πής, 
στ) τη µελέτη σκοπιµότητας που τεκµηριώνει την ανα-

γκαιότητα ίδρυσης του Ε.Π.Ι., στην οποία περιλαµβάνε-
ται ειδική τεκµηρίωση για την ανάγκη ίδρυσης διακριτού
νοµικού προσώπου από το Α.Ε.Ι. και τους λόγους που οι
ερευνητικές δραστηριότητες δεν µπορούν να προα-
χθούν εξίσου αποτελεσµατικά µέσω της ίδρυσης Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) ή Κοινού Ερευνητικού Ινστι-
τούτου (Κ.Ε.Ι.) εντός των Πανεπιστηµιακών Κέντρων Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) την έκθεση βιωσιµότητας του υπό ίδρυση Ε.Π.Ι.,

στην οποία αναλύονται το αναπτυξιακό σχέδιο του
Α.Ε.Ι., οι πηγές χρηµατοδότησής του για την υλοποίησή
του, καθώς και η χρήση εγκαταστάσεων, υποδοµών, επι-
στηµονικού και λοιπού εξοπλισµού και λοιπών πόρων
του Α.Ε.Ι. που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την ε-
ξυπηρέτηση των αναγκών του Ε.Π.Ι. και η αποζηµίωση
χρήσης τους, καθώς και τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπού προσωπικού του Α.Ε.Ι.
που θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Ε.Π.Ι.,
η) την έκθεση συµβατότητας του σκοπού και των δρα-

στηριοτήτων του υπό ίδρυση Ε.Π.Ι. µε το στρατηγικό
σχέδιο του Α.Ε.Ι., την Εθνική Στρατηγική της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας και την Εθνική Στρατη-
γική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
Αν το υπό ίδρυση Ε.Π.Ι. πρόκειται να λειτουργεί στο

πλαίσιο µίας (1) ή περισσοτέρων ακαδηµαϊκών µονάδων
του Α.Ε.Ι., επιπέδου Σχολής ή Τµήµατος, για την έκδοση
της εισήγησης του παρόντος απαιτείται η υποβολή πρό-
τασης από τη Συνέλευση του Τµήµατος ή της Σχολής µε
τα στοιχεία του παρόντος. 

3. Το Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ζητά
την παροχή γνώµης του Διοικητικού Συµβουλίου του Πα-
νεπιστηµιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτοµίας του
Α.Ε.Ι. σχετικά µε την ίδρυση Ε.Π.Ι. του Α.Ε.Ι. ιδίως ως
προς το ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες δεν µπορούν
να προαχθούν εξίσου αποτελεσµατικά µέσω της ίδρυσης
Ερευνητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) ή Κοινού Ερευνητικού Ιν-
στιτούτου (Κ.Ε.Ι.). 

4. Η εισήγηση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. για
την ίδρυση Ε.Π.Ι. υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παραλαβή της εισήγησης, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων την αποστέλλει προς το Ανώτατο Συµ-
βούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την παροχή γνώµης. Αν παρα-
σχεθεί σύµφωνη γνώµη από το Ανώτατο Συµβούλιο της
ΕΘ.Α.Α.Ε., εκδίδεται προεδρικό διάταγµα µετά από πρό-
ταση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Εσωτερικών. Το Ανώτατο Συµβούλιο της
ΕΘ.Α.Α.Ε. δύναται να αναπέµψει την εισήγηση του Συµ-
βουλίου Διοίκησης, αν κρίνει ότι απαιτείται πληρέστερη
τεκµηρίωση ή η παροχή πρόσθετων στοιχείων για την α-
ξιολόγησή της. 

Άρθρο 269
Όργανα διοίκησης 

1. Όργανα διοίκησης του Ερευνητικού Πανεπιστηµια-
κού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) είναι: α) το Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.), β) ο Διευθυντής και γ) ο Αναπληρωτής Διευθυ-
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ντής. Η θητεία των οργάνων διοίκησης του Ε.Π.Ι. είναι
τετραετής. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, επιλέγονται τα µέλη του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του Ε.Π.Ι., µεταξύ των οποίων ορίζο-
νται ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του
Ε.Π.Ι.. Δικαίωµα συµµετοχής στο Δ.Σ. έχουν µέλη Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ίδιου
ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε τα επιστηµονικά
πεδία στα οποία δραστηριοποιείται το Ε.Π.Ι., µε εµπει-
ρία, ερευνητικό και επιστηµονικό έργο µε διεθνή ανα-
γνώριση και ερευνητική δραστηριότητα σε τοµείς που ε-
ντάσσονται στις δραστηριότητες του Ε.Π.Ι.. Αν στο Ε.Π.Ι.
υπηρετούν ερευνητές, σύµφωνα µε το άρθρο 273, αυτοί
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Δ.Σ. του Ε.Π.Ι., αλλά η
εκπροσώπησή τους στο Δ.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει το
είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των µελών του Δ.Σ.
του Ε.Π.Ι..

3. Αν το Ε.Π.Ι. λειτουργεί στο πλαίσιο ακαδηµαϊκής
µονάδας του Α.Ε.Ι., δικαίωµα συµµετοχής στο Δ.Σ. έ-
χουν τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ή της Σχολής του
Α.Ε.Ι. που συµµετέχει στο Ε.Π.Ι. µε ίδιο ή συναφές γνω-
στικό αντικείµενο µε τα επιστηµονικά πεδία στα οποία
δραστηριοποιείται το Ε.Π.Ι., µε διεθνή αναγνώριση και ε-
ρευνητική δραστηριότητα σε τοµείς που εντάσσονται
στις δραστηριότητες του Ε.Π.Ι.. 
Η Συνέλευση του Τµήµατος ή της Σχολής εισηγείται

προς τη Σύγκλητο την αξιολογική κατάταξη των υποψη-
φίων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πρόσκληση
για τη θέση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Π.Ι., καθώς και του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυ-
ντή του Ε.Π.Ι.. 

4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ε-
πιλογή των µελών του Δ.Σ. εκδίδεται το αργότερο τέσ-
σερις (4) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρε-
τούντων µελών, µε επιµέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και
αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο
του Α.Ε.Ι. και του Ε.Π.Ι.. Η προθεσµία υποβολής των αι-
τήσεων υποψηφιότητας είναι κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε
(15) ηµέρες. 

5. Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του
Ε.Π.Ι. ορίζονται, µε απόφαση της Συγκλήτου, δύο (2) από
τα µέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ., που είναι επιστήµονες
αναγνωρισµένου κύρους µε εµπειρία και σηµαντικό ε-
ρευνητικό και επιστηµονικό έργο µε διεθνή αναγνώριση
και ερευνητική δραστηριότητα σε τοµείς που εντάσσο-
νται στις δραστηριότητες του Ε.Π.Ι.. Ο Διευθυντής του
Ε.Π.Ι. προέρχεται υποχρεωτικά από τα µέλη Δ.Ε.Π. που
µετέχουν στο Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.. Ο Αναπληρωτής Διευθυ-
ντής δύναται να προέρχεται και από τους Ερευνητές,
που µετέχουν στο Δ.Σ., εφόσον υφίστανται. 

6. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. δύναται, µε αυξηµένη πλειο-
ψηφία, να παύσει από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή,
τον Αναπληρωτή Διευθυντή, µέλος ή το σύνολο των µε-
λών του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι., στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
αν διαπιστώσει την τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων,
β) αν διαπιστωθούν φαινόµενα κακοδιαχείρισης των πό-
ρων του Ε.Π.Ι., για τα οποία ευθύνονται τα µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου, γ) αν δεν εφαρµόζονται η νοµο-
θεσία, ο Εσωτερικός Κανονισµός και ο Οδηγός Χρηµατο-
δότησης του Ε.Π.Ι. και δ) αν δεν αποδίδονται τα ετήσια
έσοδα που προβλέπονται προς τον Ειδικό Λογαριασµό

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε
το άρθρο 271. 

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Π.Ι. ασκεί τις ακό-
λουθες αρµοδιότητες: 
α) λαµβάνει αποφάσεις για θέµατα που αφορούν στη

διοίκηση και τη λειτουργία του Ε.Π.Ι., τη διαχείριση της
περιουσίας του και τη διάθεση των πόρων του και ασκεί
τις αρµοδιότητες του άρθρου 231 για τα έργα/προγράµ-
µατα που διαχειρίζεται το Ε.Π.Ι.,
β) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του

Ε.Π.Ι. και τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του άρθρου 259, 
γ) συντάσσει τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό

του Ε.Π.Ι. και τον κοινοποιεί στο Συµβούλιο Διοίκησης
και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., 
δ) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα που παράγονται από τις δραστηριότητες του
Ε.Π.Ι., 
ε) εγκρίνει το περιεχόµενο της προγραµµατικής συµ-

φωνίας του άρθρου 271, 
στ) εγκρίνει και κοινοποιεί προς το Συµβούλιο Διοίκη-

σης του Α.Ε.Ι. τον προϋπολογισµό του Ε.Π.Ι., τον απολο-
γισµό και τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
του, 
ζ) εγκρίνει τη συµµετοχή στην οργάνωση προγραµµά-

των δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι., 
η) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται α-

πό τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.Π.Ι..
8. Ο Διευθυντής του Ε.Π.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρµο-

διότητες: 
α) προΐσταται του Ε.Π.Ι. και το εκπροσωπεί δικαστικώς

και εξωδίκως, 
β) προεδρεύει του Διοικητικού Συµβουλίου, καταρτίζει

την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και συγκαλεί
τις συνεδριάσεις του,
γ) παρακολουθεί την εφαρµογή του Εσωτερικού Κανο-

νισµού Λειτουργίας του Ε.Π.Ι. και του Οδηγού Χρηµατο-
δότησης,
δ) είναι διατάκτης των δαπανών του Ε.Π.Ι., 
ε) ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 233, που αφο-

ρούν στην οικονοµική διαχείριση των έργων/προγραµµά-
των που διαχειρίζεται το Ε.Π.Ι., 
στ) συντονίζει τις δραστηριότητες του Ε.Π.Ι. και είναι

υπεύθυνος για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία του, 
ζ) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. για

θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Ε.Π.Ι., 
η) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται α-

πό τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.Π.Ι. και
σχετίζεται µε την εκπλήρωση των σκοπών του.

9. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες
του Διευθυντή, αν ο Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται. 

Άρθρο 270
Πόροι - Χρηµατοδότηση 

Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) δύ-
νανται να χρηµατοδοτούνται για βασική έρευνα στο
γνωστικό αντικείµενό τους, καθώς και για έρευνα που ε-
ξυπηρετεί την ανάπτυξη φορέων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), ή από οποιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού το-
µέα, καθώς και να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων και ευρωπαϊκούς και διεθνείς
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οργανισµούς και φορείς. Τα Ε.Π.Ι. δύνανται να συνά-
πτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το Δηµόσιο, Νοµι-
κά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς
και συµβάσεις έναντι αµοιβής για την εκτέλεση έργου ή
την παροχή αγαθών, υπηρεσιών ή προϊόντων εφαρµο-
σµένης έρευνας. Σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των
πόρων και των χρηµατοδοτήσεων που διαχειρίζονται τα
Ε.Π.Ι. εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 230.

Άρθρο 271
Οικονοµική διαχείριση 

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) εφαρ-
µόζουν τα άρθρα 229 έως 259 για την οικονοµική διαχεί-
ριση των εσόδων τους, τη διαχείριση των πάσης φύσεως
χρηµατοδοτήσεων για τη διεξαγωγή έργων/προγραµµά-
των, τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια
ειδών, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων και µελετών,
την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, καθώς και τη διε-
νέργεια µετακινήσεων.

2. Κάθε Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο
(Ε.Π.Ι.) υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως προς τον Ει-
δικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί, ποσοστό που
αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο πενήντα τοις εκατό
(50%) των κρατήσεων που πραγµατοποιεί το Ε.Π.Ι. επί
του συνόλου των προϋπολογισµών των έργων/προγραµ-
µάτων που διαχειρίζεται το Ε.Π.Ι. και των λοιπών εσό-
δων από τη χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτή-
των, την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και
την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ε.Π.Ι..
Εξαιρούνται της υποχρέωσης απόδοσης οι χρηµατοδο-
τήσεις συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων,
οι πόροι του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) , οι χρηµατοδοτήσεις για την απόδοση υποτρο-
φιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδά-
κτορες, καθώς και τα έσοδα από την αξιοποίηση της ακί-
νητης περιουσίας του Ε.Π.Ι.. Αν σε ένα Ε.Π.Ι. συµµετέ-
χουν περισσότερα Α.Ε.Ι. ή άλλοι ερευνητικοί οργανι-
σµοί, το ποσοστό του πρώτου εδαφίου, αποδίδεται προς
το σύνολο των φορέων που συµµετέχουν στο Ε.Π.Ι., και
καθένας από αυτούς λαµβάνει ποσοστό που του αναλο-
γεί µε βάση τη συνεισφορά του στο Ε.Π.Ι., το οποίο ε-
γκρίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Π.Ι.. 

3. Τα Ε.Π.Ι. δύνανται να χρησιµοποιούν τις εγκαταστά-
σεις, υποδοµές, επιστηµονικό και λοιπό εξοπλισµό των
Α.Ε.Ι. που συµµετέχουν σε αυτά µε σκοπό την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπη-
ρετούνται πλήρως οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λει-
τουργικές δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. και των µελών του.
Για τον σκοπό αυτό συνάπτεται προγραµµατική συµφω-
νία µεταξύ του Ε.Π.Ι. και του Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από
το Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής Ερευνών και του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Π.Ι., στην οποία περιγράφονται οι υποδοµές, οι ε-
γκαταστάσεις και ο επιστηµονικός και λοιπός εξοπλι-
σµός, που παραχωρούνται προς το Ε.Π.Ι., οι όροι χρήσης
τους, η διάρκεια της προγραµµατικής συµφωνίας, το ύ-
ψος του τιµήµατος και ο τρόπος καταβολής του. Αν προ-

βλέπεται παραχώρηση εξοπλισµού των κοινών ερευνητι-
κών υποδοµών του Α.Ε.Ι. απαιτείται η γνώµη του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έρευ-
νας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.). Το τίµηµα που προβλέ-
πεται στην προγραµµατική συµφωνία αποτελεί ίδιο πόρο
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. του άρθρου 230. Αν σε ένα (1)
Ε.Π.Ι. συµµετέχουν περισσότερα από ένα (1) Α.Ε.Ι. ή άλ-
λοι ερευνητικοί οργανισµοί και το Ε.Π.Ι. χρησιµοποιεί ε-
γκαταστάσεις, υποδοµές, επιστηµονικό και λοιπό εξο-
πλισµό περισσοτέρων φορέων, απαιτείται η σύναψη προ-
γραµµατικής συµφωνίας µε κάθε φορέα, του οποίου
πραγµατοποιείται χρήση των υποδοµών, εγκαταστάσε-
ων και του εξοπλισµού του. 

Άρθρο 272
Δηµοσιότητα - Ψηφιακή Διαφάνεια 

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) υ-
ποχρεούνται να τηρούν επίσηµο ιστότοπο και να εφαρ-
µόζουν τις αρχές διαφάνειας και δηµοσιότητας. Στον ι-
στότοπο των Ε.Π.Ι. αναρτώνται υποχρεωτικά: 
α) τα όργανα διοίκησης του Ε.Π.Ι., 
β) οι ερευνητικές δραστηριότητές του και τα

έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται, 
γ) τα στοιχεία του ερευνητικού προσωπικού που υπη-

ρετεί στο Ε.Π.Ι., 
δ) η διοικητική διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών

του Ε.Π.Ι., το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία
του Ε.Π.Ι. και τα στοιχεία επικοινωνίας του, 
ε) ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας και ο Οδη-

γός Χρηµατοδότησης, 
στ) ο προϋπολογισµός, ο απολογισµός και οι χρηµατο-

οικονοµικές του καταστάσεις,  
ζ) σηµαντικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και

ανακοινώσεις σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία του Ε.Π.Ι.,  
η) κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται στον Εσωτερικό

Κανονισµό του Ε.Π.Ι..
2. Τα Ε.Π.Ι. υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα άρθρα 75

έως 82 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 

Άρθρο 273
Προσωπικό

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
δύνανται να προσλαµβάνουν µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ως ερευνητές Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθµίδας, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 του   ν. 4310/2014
(Α΄ 258), επιστήµονες υψηλής επιστηµονικής εµπειρίας
και κατάρτισης, κατόχους διδακτορικού διπλώµατος,
που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα για κάθε βαθµίδα,
καθώς και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες. Οι Ε-
ρευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας προσλαµβάνονται µε συµ-
βάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και οι Ερευνητές Γ΄
Βαθµίδας µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Η
µισθοδοσία των Ερευνητών βαρύνει αποκλειστικά τους ί-
διους πόρους των Ε.Π.Ι. και οι εργασιακές σχέσεις τους
διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας.

2. Τα Ε.Π.Ι. δύνανται να προσλαµβάνουν, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 243, πρόσθετο επιστηµονικό,
τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δυνάµει σύµβα-
σης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έρ-
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γου για την υποστήριξη των αναγκών του Ε.Π.Ι. και των
έργων/προγραµµάτων που αυτό διαχειρίζεται. Η µισθο-
δοσία του προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους
πόρους των Ε.Π.Ι. ή τον προϋπολογισµό έργων/προ-
γραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς, ιδιωτι-
κούς και διεθνείς πόρους του Ε.Π.Ι..

Άρθρο 274
Εσωτερικός Κανονισµός 

Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ερευνητικού Πανεπι-
στηµιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) εγκρίνεται ο Εσωτερικός
Κανονισµός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Ε.Π.Ι., ο οποίος πε-
ριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης του Ε.Π.Ι., 
β) τη διάρθρωση του Ε.Π.Ι. σε επιµέρους οργανικές

µονάδες, τα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού που
απασχολείται µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου
και τα περιγράµµατα των θέσεων εργασίας τους,
γ) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα

µέλη του Δ.Σ., ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυ-
ντής του,
δ) θέµατα σχετικά µε την εσωτερική οργανωτική διάρ-

θρωση και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του
Ε.Π.Ι., καθώς και τη συνεργασία µε το Α.Ε.Ι., 
ε) τη διάθεση των πόρων του και θέµατα σχετικά µε

την αξιοποίηση της περιουσίας του, 
στ) τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των µελών

των ερευνητικών οµάδων, των επιστηµονικών υπευθύ-
νων των έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζεται το
Ε.Π.Ι. και του λοιπού προσωπικού του Ε.Π.Ι., καθώς και
θέµατα απολαβών του προσωπικού που µισθοδοτείται α-
πό ίδιους πόρους του Ε.Π.Ι., 
ζ) τις διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις του προσω-
πικού στο πλαίσιο έργων/προγραµµάτων του, 
η) την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που πα-

ράγεται εντός του Ε.Π.Ι. και τη διάχυση και αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων των ερευνητικών και λοιπών δρα-
στηριοτήτων του, 
θ) τη διαδικασία χορήγησης ερευνητικών και λοιπών α-

δειών και βραβείων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης
υποτροφιών για τη λήψη µεταπτυχιακού τίτλου ή διδα-
κτορικού διπλώµατος,
ι) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση, την εύ-

ρυθµη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού
του.

Άρθρο 275
Εξωτερική αξιολόγηση 

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
αξιολογούνται περιοδικά για το έργο τους και πιστοποι-
ούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) ανά τέσσερα (4) έτη, σύµφωνα µε τον
ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και την απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 2. Ως κριτήρια α-
ξιολόγησης των Ε.Π.Ι. ορίζονται ιδίως η επιτυχής ολο-
κλήρωση των ερευνητικών προγραµµάτων που διαχειρί-
ζονται, η αναγνωρισιµότητα της έρευνας σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρί-
σεις, η εµπορική χρήση των αποτελεσµάτων του ερευνη-

τικού έργου, τα έσοδά τους από τις άδειες χρήσης και τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων α-
νταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων, η χρηµατο-
οικονοµική διαχείριση και τα αποτελέσµατα διαχειριστι-
κών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι.,
οι υποδοµές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονοµικά
τους στοιχεία, καθώς και η βιωσιµότητα και η εν γένει ε-
πίτευξη του στρατηγικού σχεδιασµού που έχει θέσει κά-
θε Ε.Π.Ι..

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και
η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονο-
διάγραµµα αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχε-
τικό µε την αξιολόγηση των Ε.Π.Ι..

Άρθρο 276
Γενικές ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία
των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) υ-
ποχρεούνται να εφαρµόζουν το σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας του Α.Ε.Ι., να συνεργάζονται µε τη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος (Α.Ε.Ι.) και να αξιολογούνται περιοδικά από
την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι.. 

2. Τα Ε.Π.Ι. αναπτύσσουν σύστηµα εσωτερικού ελέγ-
χου, στο οποίο περιλαµβάνεται το σύνολο των διαδικα-
σιών και των ελεγκτικών µηχανισµών µέσω των οποίων
εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσµατική λειτουρ-
γία τους και υπάγονται απευθείας στον έλεγχο της Μο-
νάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 277
Σύσταση - σκοπός

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) και
σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό φορέα του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) (εφεξής ερευνητικό φο-
ρέα) συνιστάται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεο-
ντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

2. Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και
δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνη-
τικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευ-
νητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητι-
κό έργο διενεργείται µε σεβασµό στην αξία των ανθρώ-
πινων όντων, στην αυτονοµία των προσώπων που συµµε-
τέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδο-
µένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά
παραδεδεγµένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας
και των κριτηρίων της ορθής επιστηµονικής πρακτικής.

Άρθρο 278
Σύνθεση - θητεία

1. Οι Ε.Η.Δ.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7)
τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές τους. Ο αριθµός των
µελών των Ε.Η.Δ.Ε., καθορίζεται µε απόφαση της Επι-
τροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού
φορέα, ανάλογα µε τα γνωστικά αντικείµενα του Ιδρύµα-
τος. Τα µέλη πρέπει να είναι επιστήµονες, µε ειδίκευση
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σε θέµατα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας
της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον µέλος πρέπει να έχει
ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική. Δύο (2) τουλάχιστον µέ-
λη πρέπει να είναι εξωτερικά, ήτοι να µην υπηρετούν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φο-
ρέα. Τα γνωστικά αντικείµενα των µελών πρέπει να εξα-
σφαλίζουν, κατά το µέτρο του δυνατού, την εκπροσώπη-
ση των γνωστικών αντικειµένων του Ιδρύµατος.

2. Τα µέλη των Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως εξής:
α. H Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συµ-

βούλιο του ερευνητικού φορέα καταρτίζει και δηµοσιεύ-
ει στον διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού
φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν
από τη λήξη της θητείας κάθε µέλους.
Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθµός

των µελών των Ε.Η.Δ.Ε. του φορέα και εξειδικεύονται
τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα µέλη της Ε.Η.Δ.Ε.,
ανάλογα µε τα επιστηµονικά πεδία του Α.Ε.Ι. ή του ερευ-
νητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους
ηλεκτρονικά,
β. η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συµ-

βούλιο του ερευνητικού φορέα αξιολογεί τις υποψηφιό-
τητες και αποφασίζει για τα πρόσωπα, τα οποία αποτε-
λούν τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Η.Δ.Ε..

3. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Πρύτανη
του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου
του ερευνητικού φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης
της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια της θητείας των µελών των Ε.Η.Δ.Ε. εί-
ναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µια (1) µόνο φορά.

5. Αν κάποιο µέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει
ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο λήξει πρόωρα η θητεία
του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από
το αναπληρωµατικό του µέλος.

Άρθρο 279
Αρµοδιότητες

1. Αρµοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει ότι
συγκεκριµένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπο-
νηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, δεν αντιβαίνει στην
κείµενη νοµοθεσία και συνάδει µε γενικά παραδεδεγµέ-
νους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως
προς το περιεχόµενο και τον τρόπο διεξαγωγής της. Η
Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:
α. την εγκρίνει ή
β. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την α-

ναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντο-
λογικά κωλύµατα.
Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αι-

τιολογηµένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. µπορεί, όποτε κρίνει σκόπιµο,
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από
τον επιστηµονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και
να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων
που έχει εγκρίνει.

2. α. Τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα που, κα-
τά δήλωση του επιστηµονικού υπευθύνου, περιλαµβά-
νουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται α-
πό άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και
προσωπικά δεδοµένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό
και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση

στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν µπορεί να αρχίσει να υλο-
ποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα, αν δεν λάβει
προηγουµένως τη σχετική έγκριση.
β. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της περ. α΄, η

Ε.Η.Δ.Ε. µπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδια-
φερόµενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητι-
κό έργο και να γνωµατεύσει για θέµατα ηθικής και δεο-
ντολογίας που αφορούν άρθρο προς δηµοσίευση σε επι-
στηµονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωµατική εργα-
σία ή διδακτορική διατριβή.
γ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσµευτικές για το

Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.
3. Αν η νοµοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση

του έργου από άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, διοικη-
τικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η σχετική α-
πόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκρι-
ση ή αδειοδότηση. Κατ’ εξαίρεση, οι παρεµβατικές και µη
παρεµβατικές κλινικές µελέτες δεν εµπίπτουν στο πεδίο
αρµοδιοτήτων της Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών
απαιτείται µόνο η έγκριση διενέργειας αυτών από την ε-
κάστοτε αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή
ανεξάρτητη διοικητική αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών µε-
λετών.

4. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει, µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέ-
ντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συ-
γκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγ-
γράφων. Αν, µέσα στη προθεσµία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν
εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριµένη.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει
το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υ-
ποβολή της καταγγελίας. Αν µέσα στην προθεσµία αυτή
δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει
απορριφθεί.

6. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει, ενώ-
πιον της Ε.Η.Δ.Ε., µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έκ-
δοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστά-
σεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για
την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη
γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθι-
κής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει µέσα σε δεκαπέ-
ντε (15) ηµέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τε-
χνοηθικής δεν διατυπώσει γνώµη µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτη-
σης θεραπείας χωρίς τη γνώµη της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Άρθρο 280
Υποβολή προτάσεων

1. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για
έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περι-
λαµβάνει ερωτηµατολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά
µε την καταλληλότητα και συµβατότητα του ερευνητικού
έργου µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο
επιστηµονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και
η µεθοδολογία του ερευνητικού έργου συµβιβάζονται µε
τις αρχές της ηθικής και τη νοµοθεσία.

2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα
µπορεί να υποβάλλονται από τον επιστηµονικό υπεύθυ-
νο του έργου ηλεκτρονικά, µέσω του διαδικτυακού τό-
που του οικείου Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι εν
λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα µπορεί να υ-
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ποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή στο
Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα για να διαβιβαστούν στην
Ε.Η.Δ.Ε..

3. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που
υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα µέλος της
Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα µε το επιστηµονικό αντικείµενο του
ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείµενο του έρ-
γου δεν µπορεί να καλυφθεί από τα µέλη της Ε.Η.Δ.Ε.,
ορίζεται εξωτερικός εµπειρογνώµονας, ο οποίος γνωµο-
δοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. µπορεί να γίνονται
εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα.

Άρθρο 281
Θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.

1. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά τον µή-
να και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό
της, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα.

2. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την
εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής, συγκαλεί και διευθύ-
νει τις συνεδριάσεις της.

3. Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τρία (3) τουλάχιστον µέλη της, αν είναι πενταµελής, ή
τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της, αν είναι επταµελής,
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή του Αντιπροέ-
δρου της, καθώς και ενός από τα µέλη της που δεν ανή-
κουν στο Α.Ε.Ι., και αποφασίζει µε πλειοψηφία των πα-
ρόντων.

4. Τα µέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αµοιβή ή άλλη
αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
της.

5. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συµ-
βούλιο του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισµό
Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισµό ε-
ξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας
της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό
φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα
συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής
του από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας µεταξύ των
Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τε-
χνοηθικής και άλλης αρµόδιας αρχής, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε..

Άρθρο 282
Ασυµβίβαστα - Σύγκρουση συµφερόντων

1. Η ιδιότητα του µέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυµβίβαστη
µε τις ιδιότητες:
α. του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσµήτορα,

καθώς και του µέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέ-
δρου Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι.,
β. του Προέδρου και µέλους του Διοικητικού Συµβουλί-

ου και του Επιστηµονικού Συµβουλίου Ινστιτούτου
(Ε.Σ.Ι.) του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού κέ-
ντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

2. Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυµα συµµετοχής στη
συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία µπορεί
να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων. Σύγκρουση συµ-
φερόντων προκύπτει όταν µέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συµ-
φέρον το οποίο µπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επη-
ρεάζει την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των
καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό

πλεονέκτηµα υπέρ του ιδίου ή του συζύγου του ή συµβι-
ούντος ή συγγενούς πρώτου βαθµού. Σε περίπτωση δή-
λωσης τέτοιου κωλύµατος αναφορικά µε συγκεκριµένη
υπό αξιολόγηση πρόταση, το µέλος που δηλώνει το κώ-
λυµα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

3. Τα µέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εµπλε-
κόµενο µέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο, έχουν υπο-
χρέωση τήρησης εχεµύθειας για τις υπό αξιολόγηση ε-
ρευνητικές προτάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 283
Χορήγηση υποτροφιών αριστείας, βραβείων 

και ανταποδοτικών υποτροφιών

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
νται να χορηγούν προς φοιτητές προγραµµάτων σπου-
δών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου υποτροφίες α-
ριστείας και βραβεία, µε κριτήριο την επίδοση τους στις
σπουδές και την ατοµική ή την οικογενειακή οικονοµική
τους κατάσταση. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι..

2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υπο-
τροφίες προς τους φοιτητές προγραµµάτων σπουδών
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, για την παροχή ε-
ρευνητικού, επιστηµονικού, διοικητικού, τεχνικού και
λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των
Α.Ε.Ι.. Το κόστος των υποτροφιών δύναται να βαρύνει
τον προϋπολογισµό έργων/προγραµµάτων τα οποία χρη-
µατοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πό-
ρους του άρθρου 230, καθώς και συγχρηµατοδοτούµε-
νων έργων του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ). Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι.
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η δια-
δικασία χορήγησης, το ανώτατο ύψος των ανταποδοτι-
κών υποτροφιών, οι υποχρεώσεις των φοιτητών και οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χορήγησή τους. 

3. Κάθε είδους υποτροφίες, χρηµατικά βραβεία και α-
νταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται στο πλαίσιο
του παρόντος, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο,
κράτηση, ασφαλιστική εισφορά και ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισο-
δήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). Κατά την πληρωµή δα-
πανών υποτροφιών και χρηµατικών βραβείων δεν απαι-
τείται η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-
µερότητας του δικαιούχου. 

4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.),
φοιτητές του Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλάσσονται, εν όλω
ή εν µέρει, από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, υ-
πό την προϋπόθεση παροχής έργου προς το πρόγραµµα
ή το Α.Ε.Ι.. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας δύνανται να προβλέπονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό του προγράµµατος.  

5. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Όπου στο παρόν α-
ναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα οι ερευνητικοί
και τεχνολογικοί φορείς. Το σύνολο των ως άνω αναφε-
ροµένων αρµοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο του οικείου φορέα. 
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Άρθρο 284
Φοιτητική µέριµνα - Υγειονοµική περίθαλψη

1. Οι φοιτητές προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύ-
τερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που δεν έχουν άλλη ιατροφαρµακευτι-
κή και νοσοκοµειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ια-
τροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο Ε-
θνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) µε κάλυψη των σχετικών
δαπανών από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 83). Οι ειδικότεροι όροι,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλ-
ψης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας.

2. Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Α-
σθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών υπ’
αριθµ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 και υπ’ αριθµ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Σεπτεµβρίου 2009, για φοιτητές προγραµµάτων σπου-
δών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που δεν έχουν
άλλη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη,
καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν,
πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκ-
κλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.). Για τον σκοπό αυτόν,
οι αρµόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η Η-
λεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να ρυθµιστούν
ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή της παρούσας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και
στέγαση των φοιτητών προγραµµάτων σπουδών πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Α.Ε.Ι. µε βάση την
ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση και
την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα του Α.Ε.Ι. και
τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.

4. Οι φοιτητές προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύ-
τερου και τρίτου κύκλου των Α.Ε.Ι. λαµβάνουν διευκο-
λύνσεις για τις µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του
έτους και τα αναγκαία µέσα για την πολιτιστική τους
καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών και Πολιτισµού και Αθλητισµού
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τις παροχές της
παρούσας. 

Άρθρο 285
Διδακτικά συγγράµµατα

1. Διδακτικό σύγγραµµα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλε-
κτρονικό βιβλίο, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή
ηλεκτρονικές ακαδηµαϊκές σηµειώσεις, ύστερα από την
κατ’ έτος έγκρισή τους από τις Συνελεύσεις των Τµηµά-
των, το οποίο ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωµέ-
νο στο γνωστικό αντικείµενο ενός µαθήµατος και καλύ-

πτει ολόκληρο ή το µεγαλύτερο µέρος της ύλης και του
περιεχοµένου του, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονι-
σµό προπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε το εγκεκριµέ-
νο πρόγραµµα σπουδών της οικείας σχολής. Ο κατάλο-
γος των διδακτικών συγγραµµάτων περιλαµβάνει τουλά-
χιστον ένα προτεινόµενο διδακτικό σύγγραµµα ανά υπο-
χρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα, το οποίο προέρχεται α-
πό τα δηλωθέντα συγγράµµατα στο Κεντρικό Πληροφο-
ριακό Σύστηµα (Κ.Π.Σ.) «ΕΥΔΟΞΟΣ» και συντάσσεται ύ-
στερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευ-
θύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθη-
γητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστι-
κού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθή-
µατος. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανο-
µής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπου-
δών των διδακτικών συγγραµµάτων µέσω της ηλεκτρονι-
κής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», καθώς και την καταβολή α-
µοιβής στους συγγραφείς τους, το ποσοστό ηλεκτρονι-
κών συγγραµµάτων ανά εκδότη επί του συνολικού αριθ-
µού συγγραµµάτων κατ’ έτος που δύναται να ανέλθει έ-
ως το ποσοστό του εκατό τοις εκατό (100%), καθώς και
την τυχόν χρηµατική επιβράβευση ή άλλα προνόµια
προς τους εκδότες που προσφέρουν ηλεκτρονικά συγ-
γράµµατα.

2. Τα συγγράµµατα δύνανται να αξιολογούνται από
τους φοιτητές στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«ΕΥΔΟΞΟΣ», µε ερωτηµατολόγιο το οποίο καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης δύνανται να λαµβά-
νονται υπόψη για την αποζηµίωση των εκδοτών. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της αξιολό-
γησης από τους φοιτητές.  

3. Για κάθε διδακτικό σύγγραµµα παραχωρείται από το
Δηµόσιο στη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύµατος ανάλο-
γος αριθµός αντιτύπων ώστε να καλύπτονται οι εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. υποχρεού-
νται σε µακροχρόνιο δανεισµό έντυπων ή ηλεκτρονικών
συγγραµµάτων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτη-
τών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια µε βάση τα οποία υ-
πολογίζεται ο αριθµός και η διαδικασία παραχώρησης
των ανωτέρω αντιτύπων, η διαδικασία δανεισµού συγ-
γραµµάτων στους φοιτητές και κάθε σχετικό θέµα.

4. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραµµάτων της
παρ. 1 που αναρτώνται στον «ΕΥΔΟΞΟ», ελέγχεται από
Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και Επιτροπή Δειγµα-
τοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτρο-
πής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια για τον τρόπο ελέγχου της διαµόρφωσης
του κόστους των συγγραµµάτων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρό-

τηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για το έργο
και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγµατοληπτικού Ε-
λέγχου επί των διανεµόµενων συγγραµµάτων κάθε εκ-
δοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτρο-
πή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγ-
χου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να επιβάλ-
λουν διοικητικά πρόστιµα και ποινές στις περιοριστικά α-
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ναφερόµενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που
αναφέρονται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφί-
ου.

5. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέµει σε όλους τους
φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο µάθηµα, κατά την
πρώτη εβδοµάδα των µαθηµάτων και µε δαπάνες του ι-
δρύµατος στο οποίο ανήκει, ή να καθιστά διαθέσιµο ηλε-
κτρονικά αναλυτικό διάγραµµα µελέτης το οποίο περι-
λαµβάνει τη διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος, σχετι-
κή βιβλιογραφία, άλλη τεκµηρίωση και συναφή πληρο-
φόρηση.

6. Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραµµα
σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται
δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράµµατα. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στον
τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανοµής σε φοιτητές
του προηγούµενου εδαφίου. 

Άρθρο 286
Σύλλογοι φοιτητών

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατοµικά ή
συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας φοιτητικών συλλό-
γων. Θέµατα σχετικά µε τον τρόπο ανάδειξης των οργά-
νων των φοιτητικών συλλόγων, τη συνεδρίαση και τον
τρόπο σύγκλησης των οργάνων τους, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και τη λειτουργία
τους καθορίζονται στο καταστατικό του φοιτητικού συλ-
λόγου. Η ανάδειξη των οργάνων των φοιτητικών συλλό-
γων δύναται να πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, εφόσον
αυτό προβλέπεται στο καταστατικό του συλλόγου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 287
Ακαδηµαϊκή ταυτότητα

1. Οι φοιτητές των προγραµµάτων σπουδών πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι µεταδιδάκτορες, τα µέλη Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το µόνιµο διοικητι-
κό προσωπικό των Α.Ε.Ι., οι Οµότιµοι Καθηγητές και τα
αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευ-
τικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και το έκτακτο
προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστηµα του-
λάχιστον έξι (6) µηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την ε-
κτέλεση έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζονται οι Ει-
δικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Α-
ξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. εκδίδουν υποχρε-
ωτικά ακαδηµαϊκή ταυτότητα µέσω της Ηλεκτρονικής Υ-
πηρεσίας Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία παρέχε-
ται σε συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία του Ελληνι-
κού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδο-
µών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)

που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης. 

2. Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα αποτελεί µέσο φυσικής
ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατό-
χου και για την έκδοσή της συλλέγονται τα ακόλουθα
στοιχεία: α) όνοµα, β) επώνυµο, γ) πατρώνυµο, δ) ακαδη-
µαϊκή ιδιότητα του κατόχου, ε) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ί-
δρυµα (Α.Ε.Ι.), στ) ακαδηµαϊκή µονάδα ή διοικητική δοµή
του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετεί ή φοιτά ο κάτοχός της, ζ) Αριθ-
µός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η) πρό-
σφατη φωτογραφία, θ) τόπος µόνιµης κατοικίας, ι) αριθ-
µός µητρώου, όπου υφίσταται, του κατόχου και ια) διάρ-
κεια ισχύος της ταυτότητας. 
Τα στοιχεία των περ. ζ) και θ) συλλέγονται µόνο εφό-

σον κρίνονται απαραίτητα για την παροχή συγκεκριµέ-
νων υπηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων ανά κατη-
γορία δικαιούχων σύµφωνα µε την παρ. 4.

3. Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική µορ-
φή. Τα στοιχεία της ακαδηµαϊκής ταυτότητας της παρ. 2
δύναται να τηρούνται και σε ψηφιακή µορφή µέσω ειδι-
κής ηλεκτρονικής εφαρµογής για κινητές συσκευές. Η ά-
ντληση των στοιχείων γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης
του φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και µε τη χρήση δεύτερου παράγο-
ντα αυθεντικοποίησης, από το Μητρώο ακαδηµαϊκών
ταυτοτήτων που τηρείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατά
περίπτωση, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δη-
µόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) και 84 του ν. 4727/2020. Τα στοιχεία που α-
ντλούνται, σύµφωνα µε την παρούσα, εµφανίζονται σε
ξεχωριστό πεδίο της εφαρµογής, το οποίο φέρει τον µο-
ναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης της παρ. 3
του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η επίδειξη των στοιχεί-
ων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου ισοδυναµεί µε
επίδειξη της ακαδηµαϊκής ταυτότητας. 

4. Στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα δύνανται να ενσωµα-
τώνονται εγκεκριµένα ψηφιακά πιστοποιητικά και πάσης
φύσεως λειτουργίες προηγµένης τεχνολογίας που σχε-
τίζονται µε την παροχή ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και
άλλων υπηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων ανά κα-
τηγορία δικαιούχων, όπως δικαιώµατα πρόσβασης σε
χώρους διαβαθµισµένης πρόσβασης των Α.Ε.Ι., εξουσιο-
δοτηµένης χρήσης εξοπλισµού του Α.Ε.Ι., µετακίνησης
µε τα µέσα µεταφοράς µε µειωµένο κόµιστρο, υγειονο-
µικής περίθαλψης, σίτισης και κάθε άλλη δραστηριότητα,
παροχή ή διευκόλυνση που απορρέει από την ιδιότητα
του κατόχου. 

5. Για τους σκοπούς λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υ-
πηρεσίας Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας, το Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων επιτελεί ρόλο Υ-
πευθύνου Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ενεργεί
ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς  αναλαµβάνει
για λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων  τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την υποστήρι-
ξη της ηλεκτρονικής εφαρµογής έκδοσης και διάθεσης
των ακαδηµαϊκών ταυτοτήτων, περιλαµβανοµένης της
τήρησης των προσωπικών δεδοµένων υπό συνθήκες που
διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας. Τα τεχνι-
κά και οργανωτικά µέτρα που εφαρµόζονται, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε τη διενεργούµε-
νη επεξεργασία προσδιορίζονται, σύµφωνα µε την παρ.
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3 του άρθρου 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Α-
πριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδο-
µένων, ΕΕ L 119), σε µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων  και της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε..
Τα δεδοµένα που συλλέγονται είναι τα απαραίτητα για

την έκδοση, διάθεση - διανοµή και χρήση της ακαδηµαϊ-
κής ταυτότητας και διαγράφονται από την ως άνω ηλε-
κτρονική εφαρµογή µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους α-
πό την ηµεροµηνία που το υποκείµενο των δεδοµένων α-
πώλεσε την ιδιότητα της παρ. 1 που το καθιστά δικαιού-
χο ακαδηµαϊκής ταυτότητας. Το σύνολο ή τµήµα των
συλλεγόµενων δεδοµένων διαβιβάζονται ή καθίστανται
προσβάσιµα στους κάτωθι αποδέκτες ή κατηγορίες απο-
δεκτών, εφόσον είναι απαραίτητο για την άσκηση των
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων τους:
α) Στις αρµόδιες για την έκδοση των ακαδηµαϊκών

ταυτοτήτων υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. ή των φορέων της παρ.
1.
β) Σε αναδόχους ή χορηγούς στους οποίους η

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αναθέτει, εν όλω ή εν µέρει, την εκτύπω-
ση ή διάθεση - διανοµή της ακαδηµαϊκής ταυτότητας και
οι οποίοι παρέχουν συµβατικώς εγγυήσεις για την προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων.
γ) Στα Α.Ε.Ι. και στους, κατά περίπτωση, παρόχους

των αναφερόµενων στην παρ. 4 υπηρεσιών, προνοµίων
και δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων. Για τους
σκοπούς της παρ. 4, τα Α.Ε.Ι. και οι πάροχοι επιτελούν
ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας και υπέχουν τις  υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριµένη ιδιότητα,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι κατηγορίες των δικαιούχων, τυχόν επιπλέον προ-
ϋποθέσεις και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ακα-
δηµαϊκή ταυτότητα ανά κατηγορία δικαιούχων, η διαδι-
κασία υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της α-
καδηµαϊκής ταυτότητας, η χρονική διάρκεια ισχύος της
ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.

Άρθρο 288
Θέµατα µισθολογικών αποδοχών διδακτικού 

προσωπικού - 
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 129, άρθρων 131 

και 156 ν. 4472/2017

1. Η παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
περί του χρόνου και του τρόπου µισθολογικής εξέλιξης,
τροποποιείται ως προς το υποκειµενικό πεδίο εφαρµο-
γής, καθώς ως προς το έργο το οποίο αναγνωρίζεται ως
προϋπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη,
και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέ-
λιξη υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ειδικώς
για τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανω-
τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),
αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητι-
κό έργο που έχει προσφερθεί σε δηµόσια ή ιδιωτικά πα-
νεπιστήµια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών
που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρµόδιο για
τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδηµαϊκά ισότιµοι µε αυ-
τούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµε-
δαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερ-
θεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συµβατικής
τους σχέσης µε αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπη-
ρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου ορ-
γάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ισχύουν από την
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων
των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

2. Στο άρθρο 131 του ν. 4472/2017 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
β) οι υποπερ. δ) και ε) της περ. Α΄ της παρ. 1 αντικαθί-
στανται, γ) οι υποπερ. i) ii) της περ. Γ΄ της παρ. 1 τροπο-
ποιούνται ως προς τα έξοδα παράστασης που λαµβά-
νουν οι Πρυτάνεις και οι Αντιπρυτάνεις, δ) η περ. Ε΄ της
παρ. 1 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 2 αφαιρείται η ανα-
φορά στον ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και το άρθρο 131 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 131
Επιδόµατα

1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρ-
θρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, παροχές και α-
ποζηµιώσεις κατά µήνα:
Α. Ειδικό επίδοµα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόµενο

ως εξής:
α. Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.):

i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450)

ευρώ.
iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.
iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Μέλη Ε.Π., µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτι-

κών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό
Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προ-
σωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών
(Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.):

i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450)

ευρώ.
iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.
iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329
του ν. 4072/2012 (Α΄ 86):

i. Σύµβουλος Α΄: διακόσια τριάντα (230) ευρώ.
ii. Σύµβουλος Β΄: διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ.
iii. Σύµβουλος Γ΄: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
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iv. Εισηγητής: εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.
δ. Τα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών
δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα σπουδών, αλλά κα-
τέχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα  διακόσια πενήντα (250)
ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό
δίπλωµα σπουδών εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ.
δ΄ για τα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.. 
στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδηµιών Εµπο-

ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς
θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), εκατό (100) ευρώ.
Επιµελητές και Επιστηµονικοί Συνεργάτες και λοιπό

διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υ-
γείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) µε διδακτορικό δίπλωµα σπουδών, δια-
κόσια (200) ευρώ.
Β. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως κάθε φο-
ρά ισχύει.
Γ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αντι-

πρυτάνεις, στους Κοσµήτορες και στους Προέδρους
Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, οριζόµενα ως εξής:

i. Πρύτανης πεντακόσια (500) ευρώ.
ii. Αντιπρυτάνεις τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
iii. Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος διακόσια δέκα

(210) ευρώ.
Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσµήτορες και τους Δι-

ευθυντές Τοµέων των Α.Σ.Ε.Ι., στους Προέδρους - Πρυ-
τάνεις, Αναπληρωτές Προέδρους ή Αντιπρυτάνεις, Κο-
σµήτορες Σχολών, Διευθυντές Σχολών, Προϊσταµένους
ή Προέδρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν., καθώς και στους
Προέδρους Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων και Διευθυντές
Σπουδών των Α.Ε.Α., οριζόµενα ως εξής:

i. Πρόεδρος - Πρύτανης Τ.Ε.Ι. διακόσια πενήντα (250)
ευρώ.

ii Πρόεδρος Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου Α.Ε.Α. διακόσια
πενήντα (250) ευρώ.

iii. Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι. δια-
κόσια δέκα (210) ευρώ.

iν. Κοσµήτορας Α.Σ.Ε.Ι. και Κοσµήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι.
διακόσια δέκα (210) ευρώ.
ν. Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα (210) ευρώ.
vi. Διευθυντής Σπουδών Α.Ε.Α. διακόσια (200) ευρώ.
νii. Διευθυντής Τοµέα Α.Σ.Ε.Ι. εκατόν σαράντα (140)

ευρώ.
viii. Προϊστάµενος ή Πρόεδρος Τµήµατος εκατό (100)

ευρώ.
Ε. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής - ακτινοφυσικούς,

ψυχολόγους, φαρµακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και
στους χηµικούς, κλινικούς χηµικούς, βιοχηµικούς και
βιολόγους, οι οποίοι είναι µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
που τοποθετούνται,  σε πανεπιστηµιακές κλινικές, πανε-
πιστηµιακά εργαστήρια ή ειδικές µονάδες κλινικών ή ερ-
γαστηρίων, που εγκαθίστανται σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.

ή σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογι-
σµού του οικείου νοσοκοµείου, ειδική αµοιβή για το κλι-
νικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της
οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής από-
φασης η εν λόγω ειδική αµοιβή καταβάλλεται στο ύψος
που είχε διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος των δια-
τάξεων του παρόντος νόµου. Η ως άνω ειδική αµοιβή
δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου
156 του παρόντος νόµου. Για την καταβολή της ειδικής
αµοιβής απαιτείται η υποβολή στη Διοίκηση του Νοσοκο-
µείου της µηνιαίας καταγραφής του παρεχόµενου κλινι-
κού-εργαστηριακού έργου που βεβαιώνεται από τον Δι-
ευθυντή της κλινικής, του εργαστηρίου ή της ειδικής µο-
νάδας, και η έγκρισή της από αυτό έπειτα από θετική ει-
σήγηση του επιστηµονικού συµβούλιου και του Διευθυ-
ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκοµείου.

2. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου
αυτού και των αµοιβών που ορίζονται για τα µέλη Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. από την ειδικότερη νοµοθεσία, καθώς και των
αµοιβών του άρθρου 13 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), δεν
δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
και εφεξής, η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών,
µε οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 περι-
λαµβάνονται οι κάθε είδους αµοιβές, αποζηµιώσεις και
παροχές του άρθρου 156 του παρόντος νόµου.

4. Στο τέλος του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 προστί-
θεται νέο εδάφιο και το άρθρο 156 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 156
Ανώτατο όριο αποδοχών

Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου αποδοχών του
προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28
του ν. 4354/2015, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του παρόντος νόµου.
Για τα στελέχη των Ενόπλων δυνάµεων και των Σωµά-

των Ασφαλείας ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθε-
των αµοιβών ή απολαβών ορίζεται το σύνολο των µηνιαί-
ων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άµυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.), συµπεριλαµβανο-
µένης της προσαύξησης του τρίτου εδαφίου της παρα-
γράφου Β΄ του άρθρου 127 του παρόντος, χωρίς να λαµ-
βάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή.
Ειδικώς για τα Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.) και για τους Ερευνητές των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258) δεν εµπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών του
πρώτου εδαφίου  αµοιβές από τη συµµετοχή σε κάθε εί-
δους έργα/προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διε-
θνείς ή ιδιωτικούς πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., των ε-
ρευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.).» 
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Άρθρο 289
Μετατάξεις εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Αιτήσεις µετάταξης µόνιµων εκπαιδευτικών και µελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέσεις µε-
λών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) αντίστοι-
χα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) που
έχουν υποβληθεί έως την 31η.3.2022, αξιολογούνται
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83). Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έ-
χουν υποβληθεί και η έκδοση των αποφάσεων του αρµο-
δίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, καθώς και των διαπιστωτικών πράξεων των Πρυτά-
νεων, ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31η.8.2023
και τα έννοµα αποτελέσµατά τους επέρχονται από το α-
καδηµαϊκό ή διδακτικό έτος 2023-2024. Με την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσµίας, θεωρείται ότι οι αιτή-
σεις µετάταξης που βρίσκονται σε εκκρεµότητα απορρί-
πτονται σιωπηρώς. 

Άρθρο 290
Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές µε πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις και τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης

1. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή τίτλοι σπουδών της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή αποσπάσµατα αυτών δύνα-
ται να εκδίδονται µηχανογραφικά µέσω Πληροφοριακών
Συστηµάτων (Π.Σ.) των οικείων Α.Ε.Ι. ή να ψηφιοποιού-
νται και να αναρτώνται ή να αποτίθενται στα συστήµατα
αυτά. Τα ανωτέρω έγγραφα εκδίδονται και χορηγούνται
και ως ηλεκτρονικά έγγραφα, σύµφωνα µε τα άρθρα 13
και 15 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 

2. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα Π.Σ. της
παρ. 1 εκδίδονται πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τίτλοι
σπουδών ή αποσπάσµατα του περιεχοµένου των εγγρά-
φων αυτών. Η ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών ή αποσπασµάτων του
πρώτου εδαφίου βεβαιώνεται από το οικείο Α.Ε.Ι. που εί-
ναι αρµόδιο για τη διαχείριση του ανωτέρω Π.Σ. και των
δεδοµένων αυτών, το οποίο αποτελεί φορέα του δηµοσί-
ου τοµέα κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του
ν. 4727/2020. 

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο αιτείται, σε ειδική ηλεκτρονι-
κή εφαρµογή, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-
Ε.Ψ.Π.), την έκδοση αντιγράφων των πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων ή τίτλων σπουδών της παρ. 1, καθώς και την
έκδοση αποσπασµάτων του περιεχοµένου αυτών, από τα
ανωτέρω Π.Σ., τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντί-
στοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπου-
δών και εµπεριέχουν επιµέρους στοιχεία αυτών. Τα εν
λόγω πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών ή απο-
σπάσµατα φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επα-
λήθευσης και την προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

4. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ηλεκτρονική ε-
φαρµογή της παρ. 3 κατόπιν αυθεντικοποίησής του µε τη

χρήση των κωδικών και διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-
οίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet). 

5. Για την έκδοση των εγγράφων των παρ. 1 και 2 ακο-
λουθείται διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδο-
µένων, η οποία είναι απαραίτητη: α) για την εκπλήρωση
έννοµης υποχρέωσης των υπευθύνων επεξεργασίας ως
προς την κατά νόµο αρµοδιότητά τους και β) για την ά-
σκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στους υ-
πεύθυνους επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις περ. γ΄ και ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδη-
γίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
Δεδοµένων, Γ.Κ.Π.Δ., ΕΕ L 119) και το άρθρο 5 του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 

6. Για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν, το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνοι επεξεργα-
σίας, ενεργούν ανεξάρτητα. Τα Α.Ε.Ι. της παρ. 1 ενερ-
γούν ως εκτελούντες την επεξεργασία κατά την έννοια
του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Σκοπός της ως άνω επεξερ-
γασίας είναι η έκδοση των εγγράφων και η διαβίβαση
των στοιχείων των παρ. 1 και 2. Αποδέκτης των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξερ-
γασία, κατά τα ανωτέρω, είναι κάθε τρίτο πρόσωπο που
ορίζει το υποκείµενο των δεδοµένων ή οι φορείς της
παρ. 7. 

7. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα δύνανται να κάνουν
χρήση της υπηρεσίας της παρ. 2 για αυτεπάγγελτο έλεγ-
χο γνησιότητας πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή τίτλων
σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβά-
σει στους ως άνω φορείς τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή
τίτλους σπουδών που το αφορούν. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις βεβαιώσεις και
τα πιστοποιητικά σπουδών και µε έγγραφα που εκδίδο-
νται κατά τη διάρκεια ή µε την ολοκλήρωση των σπου-
δών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία εκδίδονται, χο-
ρηγούνται, ψηφιοποιούνται, αναρτώνται ή αποτίθενται,
σύµφωνα µε την παρ. 1, σχετικά µε τον τύπο και το πε-
ριεχόµενο αυτών, τις υπογραφές που προβλέπεται να
φέρουν τα Π.Σ., µέσω των οποίων γίνεται η έκδοση, χο-
ρήγηση, ψηφιοποίηση, ανάρτηση ή απόθεση και το αρµό-
διο όργανο που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων
των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασµάτων των
ανωτέρω εγγράφων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έ-
χουν καταχωρηθεί στο σχετικό Π.Σ., όπως και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση διευρύνεται η ε-
φαρµογή του παρόντος σε έγγραφα που εκδίδονται από
δοµές ή µονάδες άλλων βαθµίδων εκπαίδευσης ή κατάρ-
τισης και καθορίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λε-
πτοµέρεια. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε: α) τη λειτουργία της υ-
πηρεσίας της παρ. 2, β) τις κατηγορίες των δεδοµένων
που διαβιβάζονται, γ) τη µορφή και το περιεχόµενο αυ-
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τών, δ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής
στην υπηρεσία, ε) την πρόσβαση των φυσικών προσώ-
πων και των προς τούτο αρµόδιων υπαλλήλων των φο-
ρέων του δηµοσίου τοµέα της περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) στην υπηρεσία, στ)
τον τύπο και το περιεχόµενο των βεβαιώσεων, πιστοποι-
ητικών ή αποσπασµάτων που εκδίδονται µέσω της υπη-
ρεσίας και τις υπογραφές που προβλέπεται να φέρουν,
ζ) τις απαιτούµενες διαλειτουργικότητες µεταξύ των ε-
µπλεκόµενων Π.Σ. και τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα
ασφαλείας και η) κάθε συναφή τεχνική ή άλλη λεπτοµέ-
ρεια.

Άρθρο 291
Ρυθµίσεις σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Καθηγητών 
Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής ή ερευνητών 

ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής 

Καθηγητές πανεπιστηµίων της αλλοδαπής και ερευνη-
τές ή επιστήµονες ερευνητικών κέντρων και οργανισµών
της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν φορολογική κατοικία ε-
κτός της ελληνικής επικράτειας για ίσο ή µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα των τριών (3) τελευταίων ετών κατά
το άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ν. 4172/2013, Α΄ 167) και µετέχουν ως µέλη σε συλλο-
γικά όργανα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Ε.Θ.Α.Α.Ε.), του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώ-
ρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.) προκειµένου να συνεισφέρουν στην ανάπτυ-
ξη της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελ-
λάδα, ή συµµετέχουν στην αξιολόγηση ερευνητικών
προτάσεων στο πλαίσιο χρηµατοδότησης ερευνητικών
έργων/προγραµµάτων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλ-
λους πόρους, ή συµµετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγη-
σης και πιστοποίησης της ποιότητας σε Α.Ε.Ι. και ερευ-
νητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), εξαιρούνται της υποχρέωσης υ-
ποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης από
άλλη αιτία. 

Άρθρο 292
Ίδρυση ή συµµετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων σε Εταιρείες

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδα-
πής δύνανται να συµµετέχουν ή να συνιστούν Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπό τη νοµική µορ-
φή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ή εµπορικής ε-
ταιρείας, από κοινού µε άλλα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα,
Ινστιτούτα, Τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) της ηµεδαπής, Ερευνητικά Πανε-
πιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) του άρθρου 267 του παρό-
ντος, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς
της αλλοδαπής, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα, στο πλαίσιο δηµόσιων προσκλήσεων φορέων του
Δηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο σκοπός, το αντικείµενο και οι δραστηριότητες των
εταιρειών της παρ. 1 καθορίζονται, σύµφωνα µε τους ει-
δικότερους όρους των προσκλήσεων που εκδίδονται, α-
πό φορείς του Δηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων δράσεων και συνάδουν υ-
ποχρεωτικά µε τις αρχές και την αποστολή των Α.Ε.Ι..
Δεν επιτρέπεται ο σκοπός των εταιρειών της παρ. 1 να
αντίκειται ή να υποκαθιστά την αποστολή των Α.Ε.Ι., ό-
πως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, τον σκοπό των Ειδικών
Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
όπως ορίζεται στο άρθρο 229 και των Εταιρειών Αξιοποί-
ησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., όπως ο-
ρίζεται στο άρθρο 261.

3. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ε-
γκρίνεται η σύσταση ή συµµετοχή σε εταιρείες της παρ.
1. Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο αρχικό µε-
τοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, πραγµατοποιείται µε α-
πόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής Ερευνών από τα περιουσιακά ταµειακά
διαθέσιµα του Ε.Λ.Κ.Ε..

4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου στο παρόν ανα-
φέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά
κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ως άνω ανα-
φεροµένων αρµοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του οικείου φορέα. 

Άρθρο 293
Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδα-
πής δύνανται να ιδρύουν από κοινού αστική µη κερδο-
σκοπική εταιρεία µε σκοπό την προώθηση, υποστήριξη
και ενίσχυση της διεθνοποίησής τους, καθώς και την
προβολή του έργου τους στο εξωτερικό. Ο σκοπός της
εταιρείας της παρ. 1 δεν αντίκειται ή υποκαθιστά την α-
ποστολή των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., και των Εταιρειών Α-
ξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι.. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
αποφασίζονται η σύσταση και η συµµετοχή στην αστική
µη κερδοσκοπική εταιρεία, σύµφωνα µε την παρ. 1, κα-
θορίζεται ο ακριβής σκοπός της εταιρείας, εγκρίνεται το
καταστατικό της και ορίζονται οι εκπρόσωποι του Α.Ε.Ι.
στα όργανα διοίκησής της.

3. Η εταιρία δύναται να χρηµατοδοτείται για την απο-
στολή της από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).

4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο
παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ε-
ρευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φο-
ρείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των
ως άνω αναφεροµένων αρµοδιοτήτων ασκείται από το
Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου φορέα. 

Άρθρο 294
Δωρεές και οικονοµικές ενισχύσεις 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνα-
νται να αποδέχονται κάθε είδους δωρεά σε χρήµα, εί-
δος, υπηρεσίες, επιστηµονικό και λοιπό εξοπλισµό ή ακί-
νητα, τα οποία προσφέρονται προς όφελος του Α.Ε.Ι. α-
πό οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, της ηµεδα-
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πής ή αλλοδαπής ή φορέα του δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και χορηγίες, εφό-
σον τα ανταποδοτικά οφέλη που παρέχονται δεν αντίκει-
νται στον σκοπό του Α.Ε.Ι.. 

2. Η αποδοχή της δωρεάς ή της χορηγίας πραγµατο-
ποιείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.
κατόπιν ελέγχου του σκοπού της δωρεάς ή της χορη-
γίας, αν αυτός ορίζεται από τον δωρητή ή τον χορηγό,
ώστε να είναι σύµφωνος µε την αποστολή του Α.Ε.Ι.
σύµφωνα µε το άρθρο 3 και η δωρεά να εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες
του Α.Ε.Ι.. 

3. Περίληψη των αποφάσεων περί αποδοχής δωρεών
ή χορηγιών αναρτάται υποχρεωτικά στο πρόγραµµα «ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ» και περιλαµβάνει το ποσό της δωρεάς ή της χο-
ρηγίας, το δωρούµενο είδος ή τις δωρούµενες υπηρε-
σίες ή τον δωρούµενο εξοπλισµό και τον δωρητή. Ειδικά
για τη δωρεά είδους, υπηρεσιών, επιστηµονικού και λοι-
πού εξοπλισµού απαιτείται η σύναψη σύµβασης µεταξύ
του Α.Ε.Ι. και του δωρητή.

4. Αν η προµήθεια των προς δωρεά ειδών, υπηρεσιών,
επιστηµονικού και λοιπού εξοπλισµού ή ακινήτων πραγ-
µατοποιείται απευθείας από τον δωρητή χωρίς τη συν-
δροµή του Α.Ε.Ι. και τα δωρούµενα είδη, υπηρεσίες ή ε-
ξοπλισµός αποδίδονται εν συνεχεία στο Α.Ε.Ι., η δωρεά
πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 3Α του
Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κλη-
ρονοµιών (ν. 4182/2013, Α΄ 185). Για δωρεές ειδών, υπη-
ρεσιών, εξοπλισµού, ακινήτων ή εκτέλεσης έργων/µελε-
τών εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 3Α του ίδιου
Κώδικα.

5. Το παρόν εφαρµόζεται αναλογικά και στις δωρεές
σε χρήµα, είδη, υπηρεσίες, επιστηµονικό και λοιπό εξο-
πλισµό προς τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έ-
ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι..

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρµόζονται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο
παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ε-
ρευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φο-
ρείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των
ως άνω αναφεροµένων αρµοδιοτήτων ασκείται από το
Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου φορέα. 

Άρθρο 295
Θέµατα προβολής και προώθησης δράσεων 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και οι Ει-
δικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις µετάδοσης ή
καταχώρισης για την προβολή και προώθηση των προ-
γραµµάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, των
Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), των ε-
πιµορφωτικών και δια βίου µάθησης προγραµµάτων που
επισπεύδονται από τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., των υπηρεσιών που
προσφέρονται από τα Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια και
εν γένει των δραστηριοτήτων τους σύµφωνα µε το
π.δ. 261/1997 (Α΄ 186). Οι εντολές ανάθεσης µετάδοσης
ή καταχώρισης διαφηµιστικών µηνυµάτων δύναται να
πραγµατοποιούνται είτε από τους αναδόχους διαφηµι-
στικών υπηρεσιών για λογαριασµό και κατ’ εντολή των

Α.Ε.Ι. ή των Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν τήρησης των διαγωνιστι-
κών διαδικασιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), είτε απευθεί-
ας από τα Α.Ε.Ι. ή τους Ε.Λ.Κ.Ε. µε τα µέσα µετάδοσης ή
καταχώρισης, εφόσον διαθέτουν την τεχνογνωσία και
την εµπειρία για τη διαχείριση των εντολών µετάδοσης ή
καταχώρισης και την παρακολούθηση της καλής εκτέλε-
σης της ανάθεσης. Η εξόφληση των δαπανών που αφο-
ρούν σε υπηρεσίες µετάδοσης και καταχώρησης πραγ-
µατοποιείται σε συνέχεια των εντολών ανάθεσης ή κα-
ταχώρισης και κατόπιν προσκόµισης των απαιτούµενων
δικαιολογητικών πληρωµής. 

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως στα ερευνητικά κέ-
ντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο παρόν αναφέ-
ρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέ-
ντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014. 

Άρθρο 296
Συγχώνευση - Απορρόφηση Νοµικών Προσώπων 

Δηµοσίου Δικαίου από Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

1. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε
την επωνυµία «Πανεπιστηµιακή Λέσχη» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)», µε
έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε µε τον ν. 5147/1931
(Α΄ 211) καταργείται την 31η.12.2022 ως αυτοτελές νο-
µικό πρόσωπο και συγχωνεύεται - απορροφάται  από το
Ε.Κ.Π.Α., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς
άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δι-
καιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του, ως οιονεί κα-
θολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέ-
λους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ορ-
γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νοµι-
κών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιό-
τητας για τα ακίνητα. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο την
«Πανεπιστηµιακή Λέσχη» συνεχίζονται από το Ε.Κ.Π.Α.
χωρίς διακοπή της δίκης. 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Πανεπιστηµιακή Φοι-
τητική Λέσχη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.), µε έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε δυνάµει του
άρθρου 1 του π.δ. 387/1983 (Α΄ 141) καταργείται την
31η.12.2022 ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και συγχω-
νεύεται - απορροφάται από το Ε.Μ.Π., το οποίο υπεισέρ-
χεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα
ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υπο-
χρεώσεις του, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χω-
ρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υ-
πέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώ-
πων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για
τα ακίνητα. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο την «Πανεπιστη-
µιακή Φοιτητική Λέσχη» συνεχίζονται από το Ε.Μ.Π. χω-
ρίς διακοπή της δίκης. 

3. Τα Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Πανεπιστηµιακή Φοι-
τητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης», µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε
µε την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3974 της
4ης/7ης.9.1959 (Α΄ 188) και διέπεται από το
π.δ. 207/2005 (Α΄ 251), το «Ταµείο Διοίκησης και Διαχεί-
ρισης Αγροκτήµατος Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε µε τον α.ν. της
25ης.1.1936 (Α΄ 52) και το β.δ. της 6ης.6.1936 (Α΄ 275)
και το «Ταµείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµια-
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κών Δασών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης» µε έδρα
τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε µε τον ν. 1881/1951
(Α΄ 210), καταργούνται την 31η.12.2022 ως αυτοτελή
νοµικά πρόσωπα και συγχωνεύονται - απορροφώνται α-
πό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.).

4. Το µόνιµο προσωπικό, το οποίο υπηρετεί κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος στα Ν.Π.Δ.Δ. των παρ. 1 έως 3,
όπως και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µετατάσ-
σεται ή µεταφέρεται την 31η.12.2022 αυτοδικαίως µε
την ίδια σχέση εργασίας και τις ίδιες αποδοχές στο
Α.Ε.Ι. από το οποίο απορροφάται σε κενές οργανικές θέ-
σεις προσωπικού αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθ-
µού και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά
προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η µετάταξη ή
µεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνι-
στώνται µε την απόφαση της µετάταξης ή µεταφοράς. Η
µεταφορά ή η µετάταξη του εν λόγω προσωπικού γίνεται
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τη µετα-
φορά ή τη µετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη µετάταξη
ή µεταφορά του προσωπικού στο Α.Ε.Ι. που απορρόφησε
το νοµικό πρόσωπο. Το µεταφερόµενο ή µετατασσόµε-
νο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό
εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικου-
ρική ασφάλιση στον φορέα στον οποίο υπαγόταν πριν τη
µεταφορά ή τη µετάταξη του. Το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί από την ηµεροµηνία απορρόφησης έως την
κοινοποίηση των πράξεων µεταφοράς ή µετάταξης και
ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που µετακινείται,
θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υ-
πηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα υποδοχής,
ο οποίος καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές του
για το διάστηµα αυτό. Όσοι µεταφέρονται ή µετατάσσο-
νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον
δεν παρουσιαστούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση
της πράξης µεταφοράς ή µετάταξής τους για ανάληψη
υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύµβασή τους
και δεν δικαιούνται αποζηµίωση για την αιτία αυτή.

5. Το προσωπικό της παρ. 4  ασκεί στο Α.Ε.Ι. στο οποίο
µεταφέρεται ή µετατάσσεται, τις ίδιες αρµοδιότητες που
ασκούσε και στα νοµικά πρόσωπα προέλευσης. Εκκαθα-
ριστής των αποδοχών του εν λόγω προσωπικού είναι ο
εκάστοτε αρµόδιος υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ο οποίος εκκα-
θαρίζει τις αποδοχές και του λοιπού προσωπικού του
Α.Ε.Ι..

6. Από το οικονοµικό έτος 2023, οι πιστώσεις για τις
λειτουργικές δαπάνες και τη µισθοδοσία των καταργού-
µενων νοµικών προσώπων, µεταφέρονται στον προϋπο-
λογισµό του Α.Ε.Ι. που απορροφά τα καταργούµενα νο-
µικά πρόσωπα. 

7. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα που υφίστανται κατά
την ηµεροµηνία συγχώνευσης - απορρόφησης των κα-
ταργούµενων νοµικών προσώπων µεταφέρονται στο σύ-
νολο τους στο Α.Ε.Ι. που τα απορρόφησε, το οποίο καθί-
σταται καθολικός διάδοχος. Από 1ης.1.2023 τα Α.Ε.Ι.
των παρ. 1 έως 3 ασκούν και όλες τις εκ του νόµου αρ-
µοδιότητες που ανατέθηκαν στα συγχωνευόµενα νοµικά
πρόσωπα µε προϊσχύσασες διατάξεις, οι οποίες για τον
σκοπό αυτό παραµένουν σε ισχύ.

8. Από την 1η.1.2023 το σύνολο της κινητής περιου-
σίας των καταργούµενων νοµικών προσώπων των παρ. 1

έως 3 µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο Α.Ε.Ι. που απορρο-
φά κάθε νοµικό πρόσωπο, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή
και κατοχή, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πρά-
ξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στη νοµική και
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται την ηµερο-
µηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος. Το ίδιο ισχύει και
για την ακίνητη περιουσία τους, µε την επιφύλαξη της
µεταγραφής του σχετικού αποσπάσµατος της σχετικής
Έκθεσης Απογραφής που προβλέπεται στην παρ. 9. Από
την 1η.1.2023 τα Α.Ε.Ι. υπεισέρχονται σε όλα τα ενοχικά
και εµπράγµατα δικαιώµατα των καταργούµενων νοµι-
κών προσώπων, µε τα οποία συγχωνεύτηκαν, σε σχέση
µε την µεταφερόµενη στο κάθε Α.Ε.Ι. κινητή και ακίνητη
περιουσία.

9. Έως την 28η.2.2023, ο Πρύτανης κάθε Α.Ε.Ι. των
παρ. 1 έως 3 υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής ό-
λων των κινητών και ακινήτων πραγµάτων που περιέρχο-
νται στη κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και δια-
χείριση κάθε Α.Ε.Ι., καθώς και όλων των συµβάσεων αυ-
τών που µεταφέρονται στο Α.Ε.Ι.. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης,
που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακι-
νήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται στο άρθρο 9
του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οι-
κεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακεί-
ου. Οµοίως ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες
κτηµατολογικές εγγραφές.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 297
Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης -
Ονοµασία και έδρα

To Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε
την επωνυµία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ-
ΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ-
ΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που ιδρύθηκε µε τον ν. 3328/2005
(Α΄ 80), εδρεύει στην Αθήνα, εποπτεύεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και στις διεθνείς
του σχέσεις χρησιµοποιεί την επωνυµία: «Hellenic
National Academic Recognition and Information Center
(Hellenic NARIC)».

Άρθρο 298
Σκοπός

1. Σκοπός του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:
α) η ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που α-

πονέµονται από αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
β) η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις σπουδές

στην ανώτατη εκπαίδευση στην ηµεδαπή και αλλοδαπή.
2. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επίτευξη του σκοπού του:
α) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα

στοιχεία που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
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στηµα, κυρίως σχετικά µε την ελληνική ανώτατη εκπαί-
δευση και λειτουργεί ως κέντρο ενηµέρωσης για θέµατα
ανώτατης εκπαίδευσης,
β) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα

στοιχεία που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση σε διε-
θνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις
που σηµειώνονται διεθνώς στον χώρο αυτόν, ενηµερώ-
νει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα Πα-
νεπιστήµια για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλο-
δαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύµατα ανώτατης
εκπαίδευσης ή αρµόδια κέντρα και αντίστοιχους οργανι-
σµούς της αλλοδαπής, σχετικά µε την οργάνωση και τη
λειτουργία των ελληνικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης, 
γ) καταρτίζει, ενηµερώνει και δηµοσιεύει στην επίση-

µη ιστοσελίδα του το Εθνικό Μητρώο αναγνωρισµένων ι-
δρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο
τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της
αλλοδαπής, σύµφωνα µε το άρθρο 304.
δ) καταρτίζει, ενηµερώνει και δηµοσιεύει στην επίση-

µη ιστοσελίδα του τους πίνακες αντιστοιχίας συστηµά-
των βαθµολόγησης ηµεδαπών και αλλοδαπών τίτλων
σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστηµά-
των πιστωτικών µονάδων αυτών, 
ε) καταρτίζει, ενηµερώνει και δηµοσιεύει το Εθνικό

Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303,
στ) εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισµούς και

ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των αντίστοιχων κέ-
ντρων ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναγνώρισης
και πληροφόρησης (ENIC-NARIC), του οποίου είναι µέ-
λος,
ζ) συνεργάζεται µε όργανα που έχουν ως σκοπό την α-

ξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποτελεί το «Κεντρικό Σηµείο Επα-
φής» για τους ενδιαφεροµένους και, ιδίως, παρέχει
στους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες των λοιπών
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χω-
ρών, καθώς και στα σηµεία επαφής των λοιπών κρατών
µελών και τρίτων χωρών, κάθε χρήσιµη πληροφορία για
την ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που προ-
βλέπεται στο παρόν.

Άρθρο 299
Ορισµοί

Κατά την έννοια του νόµου αυτού:
α) «Ανώτατη εκπαίδευση» είναι η εκπαίδευση που πα-

ρέχεται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως αναγνωρισµένα ιδρύ-
µατα ανώτατης εκπαίδευσης.
β) «Αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα» είναι το ί-

δρυµα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που ανα-
γνωρίζεται από τα αρµόδια όργανα της χώρας του και το
οποίο οργανώνει προγράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτε-
ρου και τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης ή κατ’ ελά-
χιστον ενός εκ των τριών και απονέµει αντίστοιχους τίτ-
λους σπουδών. 
γ) «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωµα, µε το ο-

ποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς πρόγραµµα σπουδών πρώτου, δεύτερου ή τρί-
του κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης.
δ) «Πτυχίο» είναι ο τίτλος που απονέµει αναγνωρισµέ-

νο ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο χορηγείται
µετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών
πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης και οδηγεί σε
σπουδές δεύτερου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονοµής
του.
ε) «Μεταπτυχιακό Δίπλωµα» είναι ο τίτλος που απονέ-

µει αναγνωρισµένο ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης, το ο-
ποίο χορηγείται σε κατόχους πτυχίου µετά από επιτυχή
ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών δεύτερου κύκλου
ανώτατης εκπαίδευσης είτε οδηγεί σε σπουδές τρίτου
κύκλου στη χώρα απονοµής είτε όχι.
στ) «Διδακτορικό Δίπλωµα» είναι ο τίτλος που χορη-

γείται από αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε κα-
τόχους πτυχίου µετά από επιτυχή ολοκλήρωση τρίτου
κύκλου σπουδών. 
ζ) «Ακαδηµαϊκή ισοδυναµία» είναι η πιστοποίηση ότι ο

τίτλος σπουδών που χορηγεί αναγνωρισµένο ίδρυµα α-
νώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής οδηγεί στην από-
κτηση συγκρίσιµων ακαδηµαϊκών προσόντων µε τίτλο
σπουδών που χορηγείται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα της ηµεδαπής.
η) «Πρόγραµµα σπουδών πρώτου κύκλου» είναι πρό-

γραµµα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου
σπουδών επιπέδου έξι (6) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσό-
ντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180)
µονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και
Σώρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναµό τους
στα συστήµατα πιστωτικών µονάδων τρίτων χωρών.
θ) «Πρόγραµµα σπουδών δεύτερου κύκλου» είναι πρό-

γραµµα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου
σπουδών επιπέδου επτά (7) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσό-
ντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) µονάδες
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Σώρευσης
Ακαδηµαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναµό τους στα συστή-
µατα πιστωτικών µονάδων τρίτων χωρών.
ι) «Πρόγραµµα σπουδών τρίτου κύκλου» είναι πρό-

γραµµα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου
σπουδών επιπέδου οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσό-
ντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ια) «Εξ αποστάσεως προγράµµατα σπουδών πρώτου,

δεύτερου και τρίτου κύκλου» είναι προγράµµατα σπου-
δών που προσφέρονται εξ ολοκλήρου ή κατά το κύριο
µέρος από απόσταση από ιδρύµατα µε έδρα στην αλλο-
δαπή µε ή χωρίς την υποστήριξη τεχνολογίας ή µε συν-
δυασµό και των δύο.
ιβ) «Αναγνωρισµένη αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίη-

σης» είναι κάθε αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης που
είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διασφάλι-
σης Ποιότητας (European Association for Quality
Assurance in Higher Education - ENQA) και του Ευρωπαϊ-
κού Μητρώου Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας (European
Quality Assurance Register - EQAR), καθώς και κάθε αρ-
χή που αναγνωρίζεται επίσηµα στη χώρα απονοµής των
τίτλων ως αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης της ανώτα-
της εκπαίδευσης.
ιγ) «Κεντρικό Σηµείο Επαφής» για την ακαδηµαϊκή α-

ναγνώριση τίτλων σπουδών είναι ο φορέας της κάθε χώ-
ρας που είναι αρµόδιος για την παροχή πληροφόρησης
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σχετικής µε την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των τίτλων
σπουδών που χορηγούνται στη χώρα.

Άρθρο 300
Παροχή πληροφοριών 

1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι η αρµόδια κρατική αρχή ενηµέ-
ρωσης για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώ-
τατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

2. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχε-
τικά µε τα ιδρύµατα, τα προγράµµατα και τους τίτλους
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ακαδη-
µαϊκά ισοδύναµους ή µη, όπως, επίσης, για τα ισχύοντα
και τις διαδικασίες ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των τίτ-
λων. 

3. Η ενηµέρωση του κοινού γίνεται κατόπιν αιτήσεως
των ενδιαφεροµένων και µε κάθε πρόσφορο µέσο επι-
κοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έ-
χει υποχρέωση να απαντά αιτιολογηµένα στις έγγραφες
αιτήσεις πληροφοριών.

Άρθρο 301
Όργανα διοίκησης

1. Όργανο διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι το Διοικη-
τικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής.

2. Η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ασκείται από το Δ.Σ.,
το οποίο είναι επταµελές και αποτελείται από τον Πρόε-
δρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) συµβούλους µε τους
αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί διοικη-
τικός υπάλληλος του φορέα κατηγορίας Πανεπιστηµια-
κής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ), τον οποίο ορίζει το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Ο Πρόε-
δρος, ο Αντιπρόεδρος, τα µέλη του Δ.Σ. και οι αναπλη-
ρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Τέσσερα (4) από τα µέλη του
Δ.Σ., µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόε-
δρος, είναι Καθηγητές Πανεπιστηµίου. Τα υπόλοιπα µέ-
λη του Δ.Σ. είναι είτε υψηλόβαθµα διοικητικά στελέχη
αυξηµένων προσόντων δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, είτε
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε αυξηµένα ειδικά προ-
σόντα. Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ακολουθεί-
ται η διαδικασία του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4735/2020
(Α΄ 197). Για τον διορισµό του Προέδρου απαιτείται η
προηγούµενη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής της Βου-
λής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονι-
σµό της. Η αντικατάσταση µέλους του Δ.Σ. που απουσιά-
ζει από τις συνεδριάσεις του ή κωλύεται για οποιονδή-
ποτε λόγο για διάστηµα άνω των τεσσάρων (4) µηνών ή
απουσιάζει χωρίς σοβαρό λόγο για περισσότερες από
τρεις (3) συνεχόµενες συνεδριάσεις γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδε-
ται µετά από γνώµη του Δ.Σ. και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και
των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής και µπορεί να ανανεώ-
νεται µία (1) φορά. Μέλος που διορίζεται σε αντικατά-
σταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προ-
κατόχου του.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αµείβονται
σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 4653/2020 (A΄ 12). Ο

Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δύναται να ενταχθούν σε
καθεστώς µερικής απασχόλησης, στο Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο υπηρετούν εφόσον το
επιθυµούν, άλλως τίθενται σε αναστολή καθηκόντων. 
Η αποζηµίωση των υπόλοιπων µελών του Δ.Σ. για κάθε

συνεδρίαση καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. 

5. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εκπροσωπεί τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δικαστικά και εξώδι-

κα, 
β) συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεών

του, 
γ) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και εισηγείται τα

θέµατά της µόνος ή µε τη σύµπραξη αρµόδιων µελών
του Συµβουλίου ή ορίζει εισηγητή τον Σύµβουλο ο οποί-
ος έχει την ευθύνη του σχετικού µε το θέµα τοµέα,
δ) προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., των οποίων συντονίζει τη λειτουργία, 
ε) επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.,

των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού, 
στ) ασκεί επιπλέον αρµοδιότητες που του παραχωρεί

το Δ.Σ., 
ζ) έχει δικαίωµα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στο

πλαίσιο του εγκεκριµένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπο-
λογισµού, 
η) εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάγκη πρόσληψης διοικητι-

κού και βοηθητικού προσωπικού,
θ) είναι πειθαρχικώς προϊστάµενος στο διοικητικό προ-

σωπικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Κατά τα λοιπά, πειθαρχική ε-
ξουσία ασκείται από τα αρµόδια όργανα του εποπτεύο-
ντος Υπουργείου.

6. Το Δ.Σ. λαµβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε ε-
ξουσία για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφορούν στη
διοίκηση και διαχείριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπως αναφέρο-
νται στον παρόντα νόµο και στον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του και ιδίως: 
α) συνοµολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύµβαση

απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα, αποδέ-
χεται δωρεές, χορηγίες, και προβαίνει σε κάθε νόµιµη
εκµετάλλευση εσόδων στο πλαίσιο των σκοπών του,
β) εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας του

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
γ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό και συντάσ-

σει την ετήσια έκθεση και τον ισολογισµό και στο τέλος
κάθε διαχειριστικής χρήσης διενεργεί έλεγχο νοµιµότη-
τας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης,
δ) ορίζει την Επιτροπή Επανεξέτασης του άρθρου 302,
ε) αποφασίζει για την κατάρτιση, ενηµέρωση και δηµο-

σίευση στην επίσηµη ιστοσελίδα του των πινάκων βαθ-
µολογικής αντιστοιχίας ηµεδαπών και αλλοδαπών τίτ-
λων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συ-
στηµάτων πιστωτικών µονάδων αυτών, ύστερα από εισή-
γηση του Διευθυντή Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης. Αν δεν
υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθµολογικός ή α-
ξιολογικός χαρακτηρισµός, η απόφαση εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης
κατά συνεκτίµηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων
του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αν αυτό
δεν είναι εφικτό, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως α-
διαβάθµητος,
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και

αξιολογεί το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η έκθεση υποβάλ-
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λεται τον Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων και στον Πρόεδρο της Βουλής.

7. Το Δ.Σ. µε απόφασή του, που λαµβάνεται σε ειδική
συνεδρίαση µετά από εισήγηση του Προέδρου, µπορεί
να µεταβιβάζει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του σε
οποιοδήποτε από τα µέλη του. Ο Πρόεδρος δύναται να
µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε οποιαδήποτε από τα
µέλη του Δ.Σ.. Το Δ.Σ., µε απόφασή του, µπορεί να ανα-
θέτει σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ειδικά καθήκοντα
της αρµοδιότητάς του, καθώς και καθήκοντα γραµµατέα.
Το µέλος του Δ.Σ., στο οποίο ανατίθενται αρµοδιότητες
του Δ.Σ. ή ειδικά καθήκοντα. σύµφωνα µε την παρούσα,
αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από άλλο
µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν µε την
απόφαση της ανάθεσης των αρµοδιοτήτων ή των ειδι-
κών καθηκόντων.  

8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει µία (1) τουλάχιστον φορά τον
µήνα στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή µε τηλεδιάσκεψη
και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσ-
σερα (4) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντι-
πρόεδρος. Η αντιπροσώπευση µέλους του Δ.Σ. στις συ-
νεδριάσεις του από άλλο µέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν ε-
πιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλει-
οψηφία των παρόντων. Αν υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου. Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον
ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. α-
πευθύνει στα µέλη έγγραφη πρόσκληση, στην οποία α-
ναγράφονται η ηµέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς
και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Για τις συζητή-
σεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπογρά-
φονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση και σε κάθε
περίπτωση από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και
τον γραµµατέα. 

Άρθρο 302
Πόροι 

1. Πόροι του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:
α) Έσοδα από παράβολο. Το παράβολο συνοδεύει, µα-

ζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, την αίτηση που κατατί-
θεται από κάθε ενδιαφερόµενο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για:
αα) την αναγνώριση ακαδηµαϊκού τίτλου, 
αβ) την έκδοση βεβαίωσης βαθµολογικής αντιστοι-

χίας,
αγ) την υποβολή αίτησης επανεξέτασης κατά των πρά-

ξεων ή παραλείψεών του,
αδ) τη χορήγηση αποσπασµάτων πρακτικών των συνε-

δριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.),
αε) τη χορήγηση ακριβούς αντιγράφου ή βεβαίωσης

γνησιότητας εγγράφων που έχει εκδώσει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ή που φυλάσσονται στο αρχείο του,
αστ) την παροχή κάθε είδους εγγράφων, πληροφοριών

και βεβαιώσεων,
αζ) τη συµµετοχή στις εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρι-

κής.
β) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
γ) Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-

δύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
δ) Χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διε-

θνείς οργανισµούς.
ε) Κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία

θανάτου, καθώς και κάθε φύσεως παροχές φυσικών ή

νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
στ) Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του.
ζ) Έσοδα από άλλες πηγές.
2. Το ύψος του παραβόλου της περ. α) της παρ. 1 κα-

θορίζεται και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Διοικη-
τικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

Άρθρο 303
Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

1. Ιδρύεται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών για την ανα-
γνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών. Στο Μητρώο τη-
ρείται κατάλογος αξιολογητών κατά επιστηµονικό κλά-
δο.

2. Προσόντα εγγραφής στο Μητρώο είναι:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα ελληνικού πανεπιστηµίου ή ανα-

γνωρισµένο πτυχίο της αλλοδαπής, που καλύπτει το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης ή συναφές µε αυτό
γνωστικό αντικείµενο. 
β) Επιστηµονική εξειδίκευση στον επιστηµονικό κλάδο

της θέσης που αποδεικνύεται µε:
βα) διδακτορικό δίπλωµα ελληνικού πανεπιστηµίου ή

αναγνωρισµένο της αλλοδαπής ή
ββ) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχι-

στον ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού πανεπιστη-
µίου ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη ε-
µπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών µετά την απόκτηση
του µεταπτυχιακού τίτλου.
γ) Η άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγ-

γλικής γλώσσας. 
Κατά την επιλογή λαµβάνεται πρόνοια ώστε να εκπρο-

σωπούνται στο Μητρώο κατά το δυνατό περισσότεροι ε-
πιστηµονικοί κλάδοι. 

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο προηγείται δηµόσια
πρόσκληση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η οποία δηµοσιεύ-
εται τουλάχιστον σε δύο (2) εφηµερίδες ευρείας κυκλο-
φορίας, καθώς και µε κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο.
Με την προκήρυξη εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτού-
µενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί και µεταπτυχιακοί, και
µπορεί να καθορίζεται ως πρόσθετο προσόν δεύτερη ευ-
ρωπαϊκή γλώσσα, προβλέπονται το επίπεδο γλωσσοµά-
θειας της τελευταίας, η απαιτούµενη εµπειρία, η γνώση
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, και δύναται, για ό-
λους ή µέρος των επιστηµονικών κλάδων, να απαιτού-
νται ορισµένα µόνο από τα προσόντα των υποπερ. βα)
και  ββ) της περ. β) της παρ. 2.

4. Η επιλογή των Αξιολογητών γίνεται µε βάση τα
στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων, µε απόφαση του
Δ.Σ., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέ-
δρου.

5. Η αποζηµίωση των αξιολογητών καθορίζεται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών.

6. Οι πράξεις που αφορούν στην επιλογή, τον ορισµό,
τις µετακινήσεις εκτός έδρας και την αποζηµίωση των α-
ξιολογητών αναρτώνται στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» µε-
τά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, α-
νά τρίµηνο.

7. Τα εγγεγραµµένα µέλη στο Μητρώο Αξιολογητών
του παρόντος δεν εµπίπτουν στο άρθρο 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309) και δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση
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περιουσιακής κατάστασης, µόνο εκ της συµµετοχής
τους σε διαδικασίες αξιολόγησης του παρόντος, από την
ηµεροµηνία σύστασης του Μητρώου.

8. Το Δ.Σ. διενεργεί ετησίως δειγµατοληπτικό έλεγχο
του έργου των Αξιολογητών και στη βάση των πορισµά-
των επικαιροποιεί το Μητρώο.

Άρθρο 304
Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό 
Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισµένων 

Ιδρυµάτων της Αλλοδαπής

1. Θεσπίζεται Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισµένων Ιδρυ-
µάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνι-
κό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισµένων Ι-
δρυµάτων της αλλοδαπής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα Μητρώα της παρ. 1 εντάσσονται τα ι-
δρύµατα της αλλοδαπής και οι τίτλοι σπουδών που απο-
νέµουν. Εντάσσονται, επίσης, αυτοδικαίως τα ιδρύµατα
της αλλοδαπής και οι τίτλοι σπουδών που απονέµουν κα-
τόπιν διακρατικής συµφωνίας.

3. Στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων
της αλλοδαπής εντάσσονται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύµατα, τα οποία:
α) απονέµουν τύπους τίτλων σπουδών που προβλέπο-

νται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 306 ή 
β) πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
βα) το ανώτατο ίδρυµα απονέµει ως τίτλους σπουδών

πτυχία ή µεταπτυχιακά διπλώµατα ή διδακτορικά διπλώ-
µατα,
ββ) η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής και

αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές µονά-
δες (ECTS) για το προπτυχιακό πρόγραµµα και ενός (1)
έτους και αντιστοιχεί σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες
(ECTS) για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα, οι δε σπουδα-
στές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
βγ) η εκπαίδευση λαµβάνει χώρα µε φυσική παρουσία

ή εξ αποστάσεως ή µε συνδυασµό αυτών.
4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµε-

δαπής και τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύο-
νται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας,
προκειµένου να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυµα της αλλο-
δαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύµατος της αλλοδαπής εί-
ναι αναγνωρισµένα: α) για την αποδοχή αίτησης και εγ-
γραφής για εισαγωγή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα
σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, β) για
την αποδοχή αίτησης στο πληροφοριακό σύστηµα «Α-
ΠΕΛΛΑ» για την πρόσληψη είτε ως µέλος του τακτικού
προσωπικού ή για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη
σε θέση µόνιµου ερευνητή σε δηµόσια ερευνητικά κέ-
ντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευ-
νας και Καινοτοµίας, γ) για την αποδοχή αίτησης και
πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
(Ε.Α.Π.) και δ) για την πλήρωση θέσης µεταδιδακτορικού
ερευνητή (post-doc) σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράµµατα, δεσµεύονται από τα Μητρώα του παρό-
ντος. Το ηµεδαπό πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο της
ηµεδαπής, εφόσον ο τίτλος σπουδών συµπεριλαµβάνε-
ται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των
λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητή-
σει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και α-

ποστέλλεται από το πανεπιστήµιο της αλλοδαπής για τις
περ. α), β) και γ), ενώ για την περ. δ) την υποχρέωση αυ-
τή έχει ο φορέας εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν
ως τόπος σπουδών ή µέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνι-
κή επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, ε-
κτός αν το µέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική ε-
πικράτεια βρίσκεται σε δηµόσιο Α.Ε.Ι..

5. Αν ίδρυµα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα µητρώα της παρ. 1, το Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτή-
µατος των φορέων της παρ. 4, αν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και µε απόφασή του τα
εντάσσει στα µητρώα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άρθρο 305
Ακαδηµαϊκή ισοδυναµία - Συνέπειες

Η ακαδηµαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίη-
ση της ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών της
αλλοδαπής µε τους τίτλους σπουδών που απονέµονται
από τα ελληνικά Α.Ε.Ι..

Άρθρο 306
Προϋποθέσεις ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας

1. Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισµένων εκπαιδευτι-
κών ιδρυµάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ακα-
δηµαϊκά ισοδύναµοι τίτλοι σπουδών της ηµεδαπής, εφό-
σον το σύνολο των σπουδών έχει πραγµατοποιηθεί ε-
κτός ελληνικής επικράτειας ή µέρος αυτού έχει πραγµα-
τοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δηµόσιο ίδρυ-
µα ως ακολούθως:
α) ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι µε τίτλο σπουδών πρώτου

κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπου-
δών κατατάσσεται στο επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της αρχιτεκτονι-
κής δοµής και των περιγραφικών δεικτών επιπέδων πλαι-
σίου και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα
(180) µονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς
και Σώρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναµό
τους στα συστήµατα πιστωτικών µονάδων τρίτων χω-
ρών, 
β) ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι µε τίτλο σπουδών δεύτερου

κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπου-
δών κατατάσσεται στο επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 47 του ν. 4763/2020, και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον
σε εξήντα (60) µονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων, 
γ) ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι µε τίτλο σπουδών τρίτου

κύκλου, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο ε-
πίπεδο οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4763/2020. 

2. Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που
δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι
(6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
ν. 4763/2020, ή δεν είναι γνωστός ο αριθµός των µονά-
δων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Σώ-
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ρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων, αναγνωρίζονται ως α-
καδηµαϊκά ισοδύναµοι της ηµεδαπής, εφόσον τα προ-
γράµµατα αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνω-
ρισµένες αρχές πιστοποίησης προγραµµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης στη χώρα απονοµής του τίτλου σπουδών,
ως ακολούθως:
α) ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι µε τίτλο σπουδών πρώτου

κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής, εφόσον α-
ντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) µο-
νάδες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Σώ-
ρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναµό τους
στα συστήµατα άλλων χωρών και οδηγούν σε δεύτερο
κύκλο σπουδών στη χώρα απονοµής, 
β) ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι µε τίτλο σπουδών δεύτερου

κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής, εφόσον α-
ντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) µονάδες του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Σώρευσης Α-
καδηµαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναµό τους στα συστή-
µατα άλλων χωρών και οδηγούν σε τρίτο κύκλο σπου-
δών στη χώρα απονοµής, 
γ) ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι µε τίτλο σπουδών τρίτου

κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής, εφόσον α-
ναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη χώρα απονοµής και οδη-
γούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστηµίου ή θέση ερευνητή
σε αναγνωρισµένο ερευνητικό κέντρο στη χώρα απονο-
µής.

3. Η ακαδηµαϊκή ισοδυναµία τίτλων σπουδών αναγνω-
ρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευ-
σης που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επί-
πεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρω-
παϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 47
του ν. 4763/2020, ή δεν είναι γνωστός ο αριθµός των µο-
νάδων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Σώ-
ρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναµό τους
στα συστήµατα πιστωτικών µονάδων τρίτων χωρών, και
τα προγράµµατα σπουδών δεν αξιολογούνται ή πιστο-
ποιούνται από αναγνωρισµένες αρχές πιστοποίησης
προγραµµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονο-
µής του τίτλου σπουδών, αναγνωρίζεται ως ακολούθως: 
α) η ακαδηµαϊκή ισοδυναµία πρώτου κύκλου σπουδών,

εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη
χώρα απονοµής, αποκτάται µετά από διάρκεια φοίτησης
τουλάχιστον τριών (3) ετών και οδηγεί σε σπουδές δευ-
τέρου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονοµής, 
β) η ακαδηµαϊκή ισοδυναµία δεύτερου κύκλου σπου-

δών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοι-
ος στη χώρα απονοµής, αποκτάται µετά από διάρκεια
φοίτησης τουλάχιστον ενός (1) έτους και είτε οδηγεί σε
σπουδές τρίτου κύκλου στη χώρα απονοµής είτε όχι, 
γ) η ακαδηµαϊκή ισοδυναµία τρίτου κύκλου σπουδών,

εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη
χώρα απονοµής, αποκτάται µετά από διάρκεια φοίτησης
τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός αν στη χώρα απονοµής
προβλέπεται µεγαλύτερος ελάχιστος χρόνος εκπόνη-
σης. 

4. Ως σύνολο σπουδών της παρ. 1 νοούνται η διαδικα-
σία διδασκαλίας και µάθησης και οι όροι αξιολόγησης,
προαγωγής και αποφοίτησης.

Άρθρο 307
Κατάλογος αλλοδαπών ιδρυµάτων µε συµφωνία 

δικαιόχρησης

Ο Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τηρεί
και επικαιροποιεί κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυµάτων
που απονέµουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται µέ-
σω συµφωνίας δικαιόχρησης µε ιδιωτικούς φορείς στην
Ελλάδα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση του καταλό-
γου συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και αντλεί σχετικά
στοιχεία από το αρχείο του και µε κάθε άλλο πρόσφορο
µέσο.  

Άρθρο 308
Αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών

1. Η αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών συνί-
σταται στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης ακαδηµαϊ-
κής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευ-
σης: α) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και
φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου
σπουδών, β) τουλάχιστον µονοετούς διάρκειας σπουδών
και φοίτησης, όταν πρόκειται για µεταπτυχιακό δίπλωµα
ειδίκευσης και γ) τουλάχιστον διετούς διάρκειας σπου-
δών και φοίτησης, όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο
σπουδών. 
Αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών, σύµφωνα

µε το παρόν, είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το
σύνολο των σπουδών πραγµατοποιείται εκτός της ελλη-
νικής επικράτειας, εκτός αν οι σπουδές που έγιναν στην
ελληνική επικράτεια έγιναν σε δηµόσιο Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.).

Άρθρο 309
Αιτήσεις και αποφάσεις αναγνώρισης

1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδια-
φεροµένων είναι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι αιτήσεις των ενδια-
φεροµένων συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Αρµόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται
τα προβλεπόµενα στο παρόν έγγραφα, καθώς και να πα-
ρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται ο
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

2. Αρµόδιο όργανο για να εκδίδει τις αποφάσεις ανα-
γνώρισης ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών των άλλων κρα-
τών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών
σπουδών είναι ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

3. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, η α-
πόφαση αναγνώρισης του Προέδρου εκδίδεται εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την υποβολή ή την πε-
ριέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών.
Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή γραπτή δοκιµα-
σία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσµίας απόφαση της
αρµόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά µε την πρακτική
άσκηση ή τη γραπτή δοκιµασία. Μετά την ολοκλήρωση
της γραπτής δοκιµασίας ή της πρακτικής άσκησης, η α-
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πόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρµόδια αρχή
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστο-
ποίηση σε αυτή των αποτελεσµάτων της γραπτής δοκι-
µασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτήν.

Άρθρο 310
Διαδικασία ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας τίτλων 

ανώτατης εκπαίδευσης

1. Η αναγνώριση της ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας τίτλων
ανώτατης εκπαίδευσης γίνεται µε ειδικώς αιτιολογηµένη
απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κατόπιν της
διαδικασίας του παρόντος.

2. Η αίτηση αναγνώρισης ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας
τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η ανάρτηση ό-
λων των σχετικών δικαιολογητικών που καθορίζονται α-
πό το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και περιλαµβάνουν, κατ’ ελά-
χιστον, (α) πιστοποιητικό ταυτοποίησης, (β) τον τίτλο
σπουδών, (γ) επίσηµο πιστοποιητικό µαθηµάτων (official
transcript) µε αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών φοί-
τησης και (δ) παράρτηµα διπλώµατος (diploma
supplement), εφόσον υπάρχει, υποβάλλεται αποκλειστι-
κά µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Το Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της
αίτησης, ενηµερώνει τον αιτούντα για την πληρότητά
της ή τα ελλείποντα έγγραφα. Πέραν των απαιτούµενων
δικαιολογητικών, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύναται να ζη-
τά πρόσθετα στοιχεία και να καλεί τον ενδιαφερόµενο
για συµπληρωµατικές επεξηγήσεις. Η αίτηση συνοδεύε-
ται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το ύψος του ο-
ποίου καθορίζεται και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων.

3. Αν υπάρχει προηγούµενο αναγνώρισης ή µη ανα-
γνώρισης όµοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον
Πρόεδρο, ο οποίος είναι αρµόδιος να εκδώσει τη σχετική
απόφαση αναγνώρισης ή µη αναγνώρισης. 

4. Για τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου, αν
δεν υπάρχει προηγούµενο αναγνώρισης ή µη αναγνώρι-
σης όµοιων τίτλων για την κρίση της ύπαρξης ουσιωδών
διαφορών, ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει τον φάκελο
του κάθε αιτούντος, σε έναν (1) αξιολογητή του ίδιου ή
συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μη-
τρώου Αξιολογητών, ο οποίος οφείλει, εντός προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, να υποβάλει στον Πρόε-
δρο γραπτή εισήγηση για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση
του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριµένα
αντισταθµιστικά µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθε-
σµία των δεκαπέντε (15) ηµερών, η αίτηση ανατίθεται σε
άλλον αξιολογητή, του ίδιου ή συναφούς κλάδου, από
τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου, ο οποίος οφείλει,
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, να υποβάλει
στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση. Αν κατά τη διαδικασία
του πρώτου και δεύτερου εδαφίου υποβληθεί µία (1)
τουλάχιστον εισήγηση και τηρούνται οι λοιποί όροι και
προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την α-
καδηµαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αι-
τούντα σε συγκεκριµένα αντισταθµιστικά µέτρα. Αν κατά
τη διαδικασία του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου δεν
υποβληθεί, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, µία (1)
εισήγηση στον Πρόεδρο, ο Προϊστάµενος της Διεύθυν-
σης Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης υποβάλλει στο Δ.Σ. γρα-
πτή εισήγηση και το Δ.Σ. εκδίδει απόφαση για την ακα-

δηµαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αι-
τούντα σε συγκεκριµένα αντισταθµιστικά µέτρα. Ο Πρό-
εδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώµη του Δ.Σ..
Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Αν διαπι-
στωθεί ότι δεν υπάρχει συγκρίσιµο πτυχίο της ηµεδαπής
για να εξεταστούν ουσιώδεις διαφορές και να χρεωθούν
αντισταθµιστικά µέτρα, δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ότι
ο υπό εκτίµηση τίτλος είναι πτυχίο πρώτου κύκλου, µε
την προϋπόθεση ότι τόσο το ίδρυµα όσο και ο τύπος του
τίτλου περιλαµβάνονται στα Μητρώα του παρόντος.

5. Για τους τίτλους σπουδών δεύτερου και τρίτου κύ-
κλου, ο φάκελος εισάγεται στον Προϊστάµενο της Διεύ-
θυνσης Ακαδηµαϊκής Ισοδυναµίας, ο οποίος εισηγείται
στον Πρόεδρο την αναγνώριση ή µη του τίτλου µε βάση
τα Μητρώα του άρθρου 304. Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ ε-
ξαίρεση να ζητά τη γνώµη του Δ.Σ.. 
Κρίνεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού

τίτλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της αλλοδαπής:  
α. Μεταπτυχιακός τίτλος µουσικών, θεατρικών, σπου-

δών χορού και κινηµατογράφου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
του Εθνικού Μητρώου Ιδρυµάτων, ο οποίος απονεµήθηκε
µετά από εισαγωγή και φοίτηση, σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό µεταπτυχιακού προγράµµατος του εν λόγω Α.Ε.Ι.,
εφόσον:
αα) κατά τον χρόνο εισαγωγής στο µεταπτυχιακό πρό-

γραµµα δεν είχε ακόµα απονεµηθεί πτυχίο αντίστοιχης
ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι. και
αβ) οι σπουδές έχουν πραγµατοποιηθεί στη χώρα απο-

νοµής του τίτλου.
β. Διδακτορικό δίπλωµα µουσικών, θεατρικών, σπου-

δών χορού και κινηµατογράφου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
του Εθνικού Μητρώου Ιδρυµάτων, εφόσον υπάρχει ανα-
γνωρισµένος µεταπτυχιακός τίτλος, σύµφωνα µε την
περ. α΄.

6. Σε περίπτωση αµφιβολιών σχετικά µε τον τίτλο και
το περιεχόµενο των σπουδών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επαληθεύ-
ει µε το σηµείο επαφής ή µε τον αρµόδιο φορέα στο κρά-
τος µέλος καταγωγής του τίτλου:
α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε

την εκπαίδευση έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το εκ-
παιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο κράτος καταγωγής
του τίτλου,
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδο-

θεί είναι οι ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί αν η
εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο
κράτος καταγωγής του τίτλου και
γ) εφόσον πρόκειται για ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην

ηµεδαπή, κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης οδηγούν
στα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα στη χώρα απονοµής.

7. Σε περίπτωση αµφιβολιών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζητεί από
τις αρµόδιες αρχές του κράτους απονοµής επιβεβαίωση
του γνησίου των υποβαλλόµενων εγγράφων και των τίτ-
λων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος.

8. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκδίδει αιτιολογηµέ-
νη απόφαση σχετικά µε την αναγνώριση ή µη του τίτλου
ή µε την επιβολή αντισταθµιστικών µέτρων στον αιτού-
ντα, εντός µηνός από την υποβολή των εισηγήσεων και
πάντως εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αί-
τησης και του πλήρους φακέλου. Εφόσον επιβάλλονται
αντισταθµιστικά µέτρα, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση α-
ναγνώρισης ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας τίτλου, αν τα επι-
βληθέντα µέτρα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον αι-
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τούντα, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υπο-
βολή στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των σχετικών αποδεικτικών επι-
τυχούς ολοκλήρωσης.

9. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης ακαδηµαϊκής ανα-
γνώρισης ισοδυναµίας τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης ο-
λοκληρώνεται το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε
εντός τριών (3) µηνών από τη συµπλήρωση του φακέλου
του αιτούντος µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

10. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ αίτη-
ση επανεξέτασης ενώπιον του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ζητή-
σει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης ή της
παράλειψης έκδοσης της απόφασης της παρ. 1 εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβο-
λο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το ύψος του οποίου καθορίζε-
ται και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα
την απόφασή του το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες. 

11. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης της
παρ. 10 ή η µη έκδοσή της, δύναται να προσβληθεί µε έν-
δικα µέσα ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.

Άρθρο 311
Αντισταθµιστικά µέτρα

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κατά τη διαδικασία α-
ναγνώρισης ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύ-
κλου, πλην τίτλων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που απο-
κτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατόπιν εξέτασης του φακέ-
λου και της αίτησης του ενδιαφερόµενου, µπορεί να εκ-
δώσει αιτιολογηµένη απόφαση για αντισταθµιστικά µέ-
τρα που περιλαµβάνουν γραπτή δοκιµασία ή πρακτική ά-
σκηση ή εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ή συνδυασµό
αυτών, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κατόπιν εξέτασης
του φακέλου και της αίτησης, µπορεί να εκδώσει απόφα-
ση για αντισταθµιστικά µέτρα, εφόσον από την εξέταση
της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις δια-
φορές µεταξύ του προγράµµατος σπουδών που παρακο-
λούθησε ο αιτών και του προγράµµατος σπουδών συ-
γκρίσιµου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής.

3. Η γραπτή δοκιµασία ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας σε ε-
πιστηµονικά αντικείµενα - µαθήµατα που καθορίζει το
Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λαµβάνει χώρα σε κάθε εξεταστι-
κή περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριµένο µάθηµα -
επιστηµονικό αντικείµενο σε Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.
Ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να επιλέξει το Τµήµα
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής όπου επιθυµεί να εξεταστεί και υπο-
βάλλει σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η
αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επιβολή αντισταθµιστικών µέτρων.
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ή ο Κοσµήτορας στην περί-
πτωση των µονοτµηµατικών Σχολών εκδίδει υποχρεωτι-
κά ειδική άδεια συµµετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες
µπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα µε
το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ή της σχολής των
συγκεκριµένων αντικειµένων. Παράλειψη της υποχρέω-
σής του αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος. Αν το
γνωστικό αντικείµενο - µάθηµα περιλαµβάνει υποχρεω-
τική εργαστηριακή παρακολούθηση, µε την άδεια του τέ-
ταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακο-
λούθησης στον ενδιαφερόµενο. Μετά την εξέταση, η

Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει βεβαίωση αποτελέ-
σµατος, µε ένδειξη «επιτυχώς» ή µη και µε βαθµολόγη-
ση, την οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειµένου να διαπιστωθεί ότι πληρού-
νται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν µε
την προηγούµενη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

4. Για λόγους εφαρµογής του παρόντος, νοούνται ως
«τοµείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τοµείς των
οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανό-
τητες είναι απαραίτητες για ακαδηµαϊκή αναγνώριση και
ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αι-
τών παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το
περιεχόµενο σε σχέση µε την εκπαίδευση που απαιτείται
στην Ελλάδα.

5. Η πρακτική άσκηση για την αναγνώριση ακαδηµαϊ-
κής ισοδυναµίας τίτλων διενεργείται από την οικεία ε-
παγγελµατική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωµέ-
νη ως Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου ή από δηµό-
σια αρχή ή από Α.Ε.Ι., άλλως ο φορέας αυτής ορίζεται µε
απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η πρακτική άσκηση
διενεργείται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
διενεργείται για τους φοιτητές των ηµεδαπών Α.Ε.Ι..

6. Αν ο ενδιαφερόµενος αιτείται την αναγνώριση της ι-
σοδυναµίας του τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών, που α-
πέκτησε στην αλλοδαπή, µε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο
πρώτου κύκλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master) της ηµεδαπής, µπορεί να συνεκτιµά-
ται και τυχόν µεταπτυχιακός τίτλος που κατέχει ο ενδια-
φερόµενος ή και να υποβάλλεται ο ενδιαφερόµενος σε
εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ως αντισταθµιστικό
µέτρο. Αν ο µεταπτυχιακός τίτλος συνεκτιµηθεί, δεν α-
ναγνωρίζεται αυτοτελώς.

7. Η απόφαση επιβολής αντισταθµιστικών µέτρων συ-
νοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον αι-
τούντα πρέπει να γνωστοποιούνται οι ουσιαστικές δια-
φορές που αναφέρονται στην παρ. 4 και οι λόγοι για
τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν µπορούν να αντι-
σταθµιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών του. 

8. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να δέχονται, µέσα στις δύο
(2) επόµενες εξεταστικές περιόδους από την υποβολή
στο ίδρυµα της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου,
υποψηφίους που παραπέµπονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
για εξέταση σε συµπληρωµατικά µαθήµατα ή σε πρακτι-
κή άσκηση σε αριθµό τουλάχιστον ίσο µε το δέκα τοις ε-
κατό (10%) των εισακτέων στα αντίστοιχα Τµήµατα κατά
το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Παράλειψη της υπο-
χρέωσής τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος του
οργάνου που είναι αρµόδιο για την αποδοχή της αίτησης
εξέτασης.

Άρθρο 312
Ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής 

και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρι-
κής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρι-
σµένα πανεπιστήµια του εξωτερικού, εκτός των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξε-
τάσεις σε µαθήµατα, όπως ορίζεται στις παρ. 3 και 4. Ε-
ξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κα-
νόνα του άρθρου 300 επιτρέπονται µε ειδικά αιτιολογη-
µένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον
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πρόκειται για πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων διεθνούς κύρους µε βάση ακαδηµαϊκά κριτή-
ρια. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στην ε-
πίσηµη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
Επίσης, εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρι-

σης οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισµένων πανεπιστηµίων,
που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού µετά την έ-
νταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο
(2) φορές κάθε έτος σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται
µε αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

3. Οι εξετάσεις διεξάγονται µε σύστηµα που διασφαλί-
ζει το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις µπορεί να γίνονται και µε
τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γρα-
πτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθµολογία των δοκιµίων των ε-
ξεταζοµένων µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρό-
πο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ή τε-
χνολογικά ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα
ερευνητικά ή επιστηµονικά ιδρύµατα ή άλλους δηµόσι-
ους φορείς ή αναγνωρισµένους επιστήµονες ή ερευνη-
τές, ορίζονται το σύστηµα, η διαδικασία, τα εξεταζόµενα
µαθήµατα, ο τρόπος εξέτασης και βαθµολόγησης, η εξε-
ταζόµενη ύλη και κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε τις ε-
ξετάσεις αυτές και τη διαδικασία εφαρµογής του παρό-
ντος. Με όµοια απόφαση, µπορεί το σύστηµα εξετάσεων
της παρ. 1 να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τµή-
µατα και να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την προσαρ-
µογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης Σχολής
ή Τµήµατος. Με όµοια απόφαση, µπορεί να συνιστώνται
και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεµάτων
για τη δηµιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζό-
µενα µαθήµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων και µε την επι-
φύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (Α΄
273) καθορίζονται οι κάθε είδους αµοιβές ή αποζηµιώ-
σεις όσων συµµετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στη
διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων του παρόντος,
καθώς και όσων συµµετέχουν στην κατάρτιση τράπεζας
θεµάτων για τις εξετάσεις αυτές, καθώς και το ύψος του
παραβόλου για τη συµµετοχή στις εξετάσεις.

Άρθρο 313
Αίτηση επανεξέτασης

1. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώ-
ρισης ή µη τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται εντός εξήντα (60) ηµερών
από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόµενο
και εξετάζονται από την τριµελή Ειδική Επιτροπή Επανε-
ξέτασης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) αξιολογητές
του ίδιου ή συναφούς κλάδου από το Μητρώο Αξιολογη-
τών του άρθρου 303 µε τους αναπληρωτές τους που ορί-
ζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
(Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το
θέµα και εισηγείται σχετικά εντός τριάντα (30) ηµερών
στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στις ειδικές επιτροπές επανε-
ξέτασης δεν συµµετέχουν αξιολογητές που εξέτασαν
αρχικά το συγκεκριµένο θέµα. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το
ταχύτερο και πάντως εντός τριών (3) µηνών και πληρο-
φορεί σχετικά τον ενδιαφερόµενο.  

2. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώ-
ρισης ή µη τίτλων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου
σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ασκούνται εντός εξήντα (60)
ηµερών από την κοινοποίησή της πράξης στον ενδιαφε-
ρόµενο και εξετάζονται από την τριµελή Ειδική Επιτροπή
Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και δύο (2) µέλη από το Μη-
τρώο Αξιολογητών του άρθρου 303 µε τους αναπληρω-
τές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέµα και ει-
σηγείται εντός τριάντα (30) ηµερών σχετικά στο Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και πά-
ντως εντός τριών (3) µηνών και πληροφορεί σχετικά τον
ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 314
Διακρατικές συµφωνίες ακαδηµαϊκής αναγνώρισης

Τα αναγνωρισµένα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης
της αλλοδαπής και οι ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι τίτλοι
σπουδών µε τους τίτλους σπουδών της ηµεδαπής που α-
πονέµουν δύναται να καθορίζονται και µε διακρατικές
συµφωνίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 315 
Διάρθρωση διοικητικών υπηρεσιών 

1. Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύονται µία (1) Γενική Διεύθυν-
ση, τρεις (3) Διευθύνσεις, ένα (1) Αυτοτελές Τµήµα και
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ως εξής:
α) Διεύθυνση Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης. 
β) Διεύθυνση Ενηµέρωσης. 
γ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. 
δ) Αυτοτελές Τµήµα Ψηφιακών Εφαρµογών.
ε) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 
Οι Διευθύνσεις των περ. α) έως γ) υπάγονται στον Γε-

νικό Διευθυντή και το Αυτοτελές Τµήµα Ψηφιακών Ε-
φαρµογών και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγο-
νται στον Πρόεδρο.

2. Η Διεύθυνση Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης περιλαµ-
βάνει: α) το Τµήµα Ακαδηµαϊκών Μητρώων και β) το Τµή-
µα Ακαδηµαϊκής Ισοδυναµίας Τίτλων.
Η Διεύθυνση Ενηµέρωσης περιλαµβάνει: α) το Τµήµα

Διασύνδεσης µε Α.Ε.Ι., β) το Τµήµα Διεθνούς Νοµοθε-
σίας και Διεθνών Σχέσεων και γ) το Τµήµα Ενηµέρωσης
και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Φορέων.
Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης περιλαµβάνει:

α) το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και β) το Τµήµα Οι-
κονοµικής Διαχείρισης, Προϋπολογισµού, Προµηθειών
και Δαπανών.

3. Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνιστάται αυτοτελές Δικαστικό
Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Το Δικα-
στικό Γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει τις αρµοδιότητες
και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οργανι-
σµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(ν. 4831/2021, Α΄ 170). 
Με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µπορεί να ανα-

τίθεται σε δικηγόρους ο χειρισµός συγκεκριµένων δικα-
στικών υποθέσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

4. Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Διοικητικού
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Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων είναι και υπηρεσιακό συµβούλιο των υ-
παλλήλων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

5. Με τη διαδικασία του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) σε θέ-
σεις διοικητικού προσωπικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύνανται
να αποσπώνται υπάλληλοι του Δηµοσίου, των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Νοµικών Προ-
σώπων Δηµοσίου Δικαίου.

6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των διοι-
κητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µπορεί να αποσπώ-
νται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι
πέντε (5) σχολικά έτη και µπορεί να παρατείνεται µε α-
πόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Με όµοια
απόφαση µπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαι-
δευτικών πριν από τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη
της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαι-
δευτικοί επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φο-
ρέας µισθοδοσίας των αποσπασµένων εκπαιδευτικών εί-
ναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.

7. Για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνιστώνται πέντε
(5) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Άρθρο 316
Αξιολόγηση 

Το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αξιολογείται ανά τετραετία
από πενταµελή Επιτροπή Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµό-
νων. Η επιτροπή συνιστάται και τα µέλη της καθορίζο-
νται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται και οι
λοιπές λεπτοµέρειες της σύστασης και λειτουργίας της
Επιτροπής αυτής. Τα µέλη της Επιτροπής επιλέγονται α-
πό κατάλογο καθηγητών πανεπιστηµίων και εκπροσώ-
πων επαγγελµατικών φορέων, που προτείνονται από τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και την Κεντρι-
κή Ένωση Επιµελητηρίων αντίστοιχα. Η αποζηµίωση των
µελών της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Άρθρο 317
Εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της
Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου

1. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου τελούν υπό την άµεση, κανο-
νική, εκκλησιαστική και πνευµατική δικαιοδοσία του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου.

2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλε-
ων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας
Πάτµου υφίσταται εντός των γεωγραφικών ορίων της

Δωδεκανήσου, όπως αυτά καθορίζονται στον
ν. 518/1948 (Α΄ 7).

3. Οι Μητροπολίτες των Ιερών Μητροπόλεων της Δω-
δεκανήσου µετέχουν στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου, σύµφωνα µε τα κανονικώς και
εκκλησιαστικώς ισχύοντα και µνηµονεύουν το όνοµα του
Οικουµενικού Πατριάρχη.

4. Εντός των ορίων των Ιερών Μητροπόλεων της Δω-
δεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου επι-
τρέπεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας και οποιασδή-
ποτε θρησκευτικής τελετής ή ιεροπραξίας από Κληρι-
κούς της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού
που δεν ανήκουν στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκα-
νήσου ή στην Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτµου, µόνο
κατόπιν άδειας του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρ-
χικού Εξάρχου Πάτµου αντίστοιχα. Σε διαφορετική περί-
πτωση ειδικά οι ιεροπραξίες  του γάµου και της βάπτισης
είναι ανυπόστατες και δεν εγγράφονται στα Ληξιαρχεία.

5. Όλοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που κατοικούν στη
Δωδεκάνησο είναι µέλη των αντίστοιχων Ιερών Μητρο-
πόλεων της Δωδεκανήσου ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας
Πάτµου.

Άρθρο 318
Νοµική προσωπικότητα των Ιερών Μητροπόλεων της
Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου

1. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου κατά τις νοµικές τους σχέ-
σεις είναι Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και εκπρο-
σωπούνται από τον οικείο Μητροπολίτη και τον Πατριαρ-
χικό Έξαρχο Πάτµου ή τους υπ’ αυτών διοριζοµένους εκ-
προσώπους.

2. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, οι Ενορίες
και οι Ιερές Μονές τους, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρ-
χία Πάτµου υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη Γε-
νική Κυβέρνηση και τον δηµόσιο τοµέα ως προς την ορ-
γάνωση και διοίκησή τους, την εν γένει περιουσιακή και
λογιστική διαχείρισή τους, τους λειτουργούς και το προ-
σωπικό τους, µόνον εφόσον αυτές το ορίζουν ρητά. Οι ι-
σχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές, που ορίζουν ρη-
τώς την κρατική εποπτεία επί των ανωτέρω Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, τη διοίκηση και διαχείρισή
τους, τον δηµοσιονοµικό και διαχειριστικό έλεγχό τους,
καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης και την υπηρεσιακή
κατάσταση του κάθε είδους προσωπικού τους δεν θίγο-
νται. Διαχειριστικές πράξεις των ανωτέρω Νοµικών Προ-
σώπων Δηµοσίου Δικαίου, για τις οποίες αυτά επιχορη-
γούνται ή χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊ-
κούς πόρους, υπόκεινται στις διατάξεις για τις κρατικές
ή δηµόσιες συµβάσεις και την εποπτεία και έλεγχο της
διαχείρισης κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Άρθρο 319
Αριθµός και ονοµασία Ιερών Μητροπόλεων 

της Δωδεκανήσου

Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου κατά την τά-
ξη που ορίζουν ο Οικουµενικός Πατριάρχης και η περί
Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου είναι οι ακόλουθες: α) Ιερά Μητρόπολη Ρόδου µε
έδρα την πόλη της Ρόδου, β) Ιερά Μητρόπολη Κώου και
Νισύρου µε έδρα την πόλη της Κω, γ) Ιερά Μητρόπολη
Λέρου, Καλύµνου και Αστυπάλαιας µε έδρα τον Πλάτα-
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νο Λέρου, δ) Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου µε έ-
δρα το Απέρι Καρπάθου και ε) Ιερά Μητρόπολη Σύµης µε
έδρα την πόλη της Σύµης.

Άρθρο 320
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου

1. Η Ιερά Νήσος Πάτµος, οι νήσοι Λειψοί, Αρκιοί, Μα-
ράθι, Αγαθονήσι, Φαρµακονήσι και Λέβιθα, καθώς και οι
νήσοι και νησίδες, συµπεριλαµβανοµένων και των βρα-
χονησίδων, κατοικηµένες ή µη, εντός των ορίων του Δή-
µου Πάτµου, του Δήµου Αγαθονησίου και του Δήµου Λει-
ψών, αποτελούν την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου, της
οποίας κανονικός Επίσκοπος είναι ο Αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενικός
Πατριάρχης.

2. Ο εκάστοτε Καθηγούµενος της Ιεράς Βασιλικής, Πα-
τριαρχικής, Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής Ανδρώας
Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελι-
στού της Ιεράς Νήσου Πάτµου είναι ο Πατριαρχικός Έ-
ξαρχος Πάτµου. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης ανακοινώ-
νει τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτµου στον Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπι-
στωτική πράξη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

3. Ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτµου είναι ο πνευµατι-
κός προεστώς και ο νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειρι-
στής της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, µε την επιφύ-
λαξη των διαχειριστικών αρµοδιοτήτων του Εξαρχικού
Συµβουλίου που καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα
της παρ. 4 του άρθρου 337.

4. Η χηρεία της θέσης του Πατριαρχικού Εξάρχου Πά-
τµου και η τοποθέτηση τοποτηρητή της Ηγουµενίας ανα-
κοινώνονται από το Οικουµενικό Πατριαρχείο στον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος εκδίδει
σχετική διαπιστωτική πράξη που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Τα όρια της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου δεν µε-
ταβάλλονται.

6. Στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου µνηµονεύεται το
όνοµα του Οικουµενικού Πατριάρχη.

Άρθρο 321
Όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου

1. Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου περιλαµβάνει τις νήσους
και τις νησίδες, συµπεριλαµβανοµένων και των βραχονη-
σίδων, κατοικηµένες ή µη, εντός των ορίων του Δήµου
Ρόδου.

2. Η Ιερά Μητρόπολη Κω και Νισύρου περιλαµβάνει τις
νήσους και τις νησίδες, συµπεριλαµβανοµένων και των
βραχονησίδων, κατοικηµένες ή µη, εντός των ορίων του
Δήµου Κω και του Δήµου Νισύρου.

3. Η Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύµνου και Αστυπά-
λαιας περιλαµβάνει τις νήσους και τις νησίδες, συµπερι-
λαµβανοµένων και των βραχονησίδων, κατοικηµένες ή
µη, εντός των ορίων του Δήµου Αστυπάλαιας, του Δή-
µου Καλύµνου και του Δήµου Λέρου πλην των νήσων
Φαρµακονήσι και Λέβιθα.

4. Η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου περιλαµβά-
νει τις νήσους και τις νησίδες, συµπεριλαµβανοµένων
και των βραχονησίδων, κατοικηµένες ή µη, εντός των ο-
ρίων του Δήµου Καρπάθου και του Δήµου Ηρωικής Νή-
σου Κάσου.

5. Η Ιερά Μητρόπολη Σύµης περιλαµβάνει τις νήσους
και τις νησίδες, συµπεριλαµβανοµένων και των βραχονη-
σίδων, κατοικηµένες ή µη, εντός των ορίων του Δήµου
Σύµης, του Δήµου Τήλου, του Δήµου Χάλκης και του Δή-
µου Μεγίστης.

6. Τα όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου
µπορεί να µεταβάλλονται µε νόµο, κατόπιν αιτιολογηµέ-
νης απόφασης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί
Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου και σύµφωνης γνώµης του οικείου Μητροπο-
λίτη, µη επιτρεποµένης της διαίρεσης υφιστάµενης Ενο-
ρίας µεταξύ Ιερών Μητροπόλεων.

7. Δεν επιτρέπεται η µεταβολή των ορίων των Ιερών
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου κατά την περίοδο διοί-
κησής τους από Πατριαρχικό Επίτροπο.

Άρθρο 322
Ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση 

Ιεράς Μητρόπολης

1. Η ίδρυση νέας Ιεράς Μητρόπολης στη Δωδεκάνησο
γίνεται µε νόµο κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του
Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιε-
ράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου, στην ο-
ποία πρέπει να αναφέρονται η ονοµασία, η έδρα και τα ό-
ρια της νέας Μητρόπολης, και σύµφωνης γνώµης του
Μητροπολίτη από τη Μητρόπολη του οποίου αποσπάται
γεωγραφική περιοχή.

2. Η κατάργηση και η συγχώνευση Ιεράς Μητρόπολης
στη Δωδεκάνησο γίνεται µε νόµο κατόπιν αιτιολογηµέ-
νης απόφασης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί
Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου και σύµφωνης γνώµης του οικείου Μητροπο-
λίτη.

3. Για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση Ιεράς Μη-
τρόπολης, ο Οικουµενικός Πατριάρχης και η περί Αυτόν
Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού Πατριαρχείου
ζητά, µέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, γνωµοδότηση των Δηµοτικών Συµβουλίων των οι-
κείων Δήµων. Η γνωµοδότηση πρέπει να δοθεί εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα ζητηθεί,
άλλως η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτή.

Άρθρο 323
Εκλογή Μητροπολίτη

1. Εκλόγιµοι για τη θέση Μητροπολίτη είναι όσοι δια-
θέτουν σωρευτικά τα κάτωθι: α) είναι άγαµοι και έχουν
συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ηµερο-
µηνία χειροτονίας τους, β) είναι Έλληνες πολίτες ή πολί-
τες άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ή οµογενείς, γ) έχουν την υγεία που απαιτείται για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δ) δεν έχουν καταδι-
κασθεί τελεσιδίκως από εκκλησιαστικά ή ποινικά δικα-
στήρια, ε) έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο
(35ο) έτος της ηλικίας τους, στ) κατέχουν πτυχίο ορθό-
δοξης Θεολογικής Σχολής ηµεδαπού Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικό-
τητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης, ζ) έχουν τουλάχιστον πενταετή ευ-
δόκιµη προϋπηρεσία µετά τη λήψη του πτυχίου σε µια ή
περισσότερες εκ των ακόλουθων θέσεων: ζα) Μεγάλου
Πρωτοσύγκελου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλη-
σίας ή Πρωτοσύγκελου Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή Μητρο-
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πόλεως του Οικουµενικού Πατριαρχείου ή της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης, ζβ) Αρχι-
γραµµατέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενι-
κού Πατριαρχείου ή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος ή της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Κρήτης, ζγ) οποιουδήποτε άλλου επιτελικού
στελέχους της Πατριαρχικής Αυλής, ζδ) Ιεροκήρυκα Ιε-
ράς Μητροπόλεως ή Εφηµερίου Ιερού Ναού των ως άνω
Εκκλησιών ή των Ενόπλων Δυνάµεων ή των Σωµάτων Α-
σφαλείας, ζε) Ηγουµένου Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυ-
ροπηγιακής Μονής ή άλλης Ιεράς Μονής των ως άνω Εκ-
κλησιών στην οποία εγκαταβιούν τουλάχιστον πέντε (5)
αδελφοί, ζστ) Διευθυντή ή Καθηγητή Εκκλησιαστικού
Σχολείου ή Δηµόσιας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή
Καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας ηµεδαπών Θεολογι-
κών Σχολών ή των Προγραµµάτων Ιερατικών Σπουδών
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών ή της Θεολο-
γικής Σχολής Χάλκης.

2. Η έλλειψη οποιουδήποτε τυπικού προσόντος από τα
αναφερόµενα στην παρ. 1 καθιστά αυτοδίκαια άκυρη την
εκλογή για τη θέση Μητροπολίτη στη Δωδεκάνησο.

3. Ο Μητροπολίτης εκλέγεται από την Αγία και Ιερά
Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου εντός έξι (6) µη-
νών από την κήρυξη της Μητρόπολης σε χηρεία. Ο εκλε-
γείς Μητροπολίτης δίνει το νενοµισµένο Μικρό Μήνυµα
ενώπιον του Οικουµενικού Πατριάρχη και της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου και το
Μεγάλο Μήνυµα ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
του Οικουµενικού Πατριαρχείου και ακολουθεί η χειρο-
τονία του, εφόσον δεν είναι ήδη Επίσκοπος.

4. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει εγγράφως
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων την εκλογή
Μητροπολίτη και αποστέλλει το πρακτικό της εκλογής
και τα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των τυπι-
κών προσόντων της παρ.1. Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων προτείνει την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος (π.δ.) αναγνώρισης και κατάστασης του ε-
κλεγέντος Μητροπολίτη εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ηµεροµηνία παραλαβής του πρακτικού εκλογής
και των εγγράφων που πιστοποιούν την κατοχή των τυ-
πικών προσόντων της παρ.1. Το π.δ. δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται στο Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο, το οποίο το ανακοινώνει στον
χειροτονηθέντα Μητροπολίτη. Η εγκαθίδρυση του εκλε-
γέντος Μητροπολίτη πραγµατοποιείται, µετά τη δηµοσί-
ευση του σχετικού π.δ., δια της εκκλησιαστικής τελετής
της ενθρονίσεως.

5. Οι εκλεγέντες Μητροπολίτες, πριν την ενθρόνιση
και την ανάληψη των καθηκόντων τους, δίνουν ενώπιον
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µε την παρουσία αντι-
προσωπείας του Οικουµενικού Πατριαρχείου, την παρα-
κάτω διαβεβαίωση: «Διαβεβαιούµαι επί τη Αρχιερωσύνη
µου ότι Θεία Χάριτι θα εκπληρώ τα επισκοπικά µου καθή-
κοντα µετά πάσης σπουδής και δυνάµεως, τηρών απαρα-
σαλεύτως τους Θείους και Ιερούς Αποστολικούς τε και
Συνοδικούς Κανόνας και τας Ιεράς Παραδόσεις - διαδη-
λώ δε υπακοήν εις το Σύνταγµα και τους Νόµους του
Κράτους».

Άρθρο 324
Μετάθεση Μητροπολίτη

1. Ο Μητροπολίτης µπορεί να µετατεθεί σε άλλη Μη-
τρόπολη της Δωδεκανήσου ή σε Μητρόπολη του Οικου-
µενικού Πατριαρχείου εκτός Ελλάδας για την κάλυψη
ποιµαντικών αναγκών της οµογένειας, µε εκλογή από
την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχεί-
ου.

2. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει τη µετά-
θεση του Μητροπολίτη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, το οποίο εκδίδει προεδρικό διάταγµα κήρυ-
ξης της Μητρόπολης σε χηρεία.

3. Σε περίπτωση µετάθεσης σε Μητρόπολη του Οικου-
µενικού Πατριαρχείου εκτός Ελλάδας, ο Μητροπολίτης
συνεχίζει να λαµβάνει κανονικά τις αποδοχές εν ενερ-
γεία Μητροπολίτη µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 328.

Άρθρο 325
Παύση Μητροπολίτη

Ο Μητροπολίτης µπορεί να παυθεί από τη θέση του µε
απόφαση του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυ-
τόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου εξαιτίας κανονικών παραπτωµάτων ή κατόπιν αµε-
τάκλητης καταδίκης του για κακουργήµατα ή τα αδικήµα-
τα της παρ. 16 του άρθρου 336. Το Οικουµενικό Πατριαρ-
χείο ανακοινώνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων την απόφαση παύσης και εκδίδεται προεδρικό
διάταγµα µε το οποίο η Μητρόπολη κηρύσσεται σε χη-
ρεία. Με την κήρυξη της Μητρόπολης σε χηρεία κενώνε-
ται η οργανική θέση Αρχιερέως που κατείχε ο παυθείς
και διακόπτεται οριστικά η µισθοδοσία του.

Άρθρο 326
Κοίµηση, παραίτηση και απαλλαγή για λόγους 

υγείας ή γήρατος Μητροπολίτη

1. Σε περίπτωση κοίµησης εν ενεργεία Μητροπολίτη, η
Μητρόπολη τίθεται αυτοδικαίως σε χηρεία και ο Οικου-
µενικός Πατριάρχης και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνο-
δος του Οικουµενικού Πατριαρχείου ορίζουν αµελλητί
Πατριαρχικό Επίτροπο εκ των υπολοίπων Μητροπολιτών
των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και ανακοι-
νώνει εγγράφως τον σχετικό διορισµό στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Πατριαρχικός Επίτροπος
διαχειρίζεται τα τρέχοντα ή εξαιρετικώς επείγοντα θέ-
µατα και δεν επιτρέπεται να προβεί σε µεταβολές των Ε-
φηµερίων των Ιερών Ναών εκτός από εξαιρετικές περι-
πτώσεις για τις οποίες απαιτείται η έγκριση του Οικουµε-
νικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συ-
νόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο Πρωτοσύγκελος ή, σε
περίπτωση που δεν έχει οριστεί Πρωτοσύγκελος, ο Γενι-
κός Αρχιερατικός Επίτροπος, µαζί µε δύο Κληρικούς της
επιλογής του καλεί τον Ειρηνοδίκη και προβαίνουν από
κοινού στη σφράγιση και εξασφάλιση των πραγµάτων
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και αρχείων του Επισκοπείου, µέχρι να εκλεγεί νέος Μη-
τροπολίτης. Αν εντός του Επισκοπείου εγκαταβιούν ε-
σωκατάκοιλοι Κληρικοί γίνεται απογραφή των κινητών
πραγµάτων και σφραγίζονται το δωµάτιο και το γραφείο
του Μητροπολίτη, συνεχιζοµένης της διαµονής τους στο
Επισκοπείο µέχρι της παράδοσής του στον νέο Μητρο-
πολίτη.

3. Αν Μητροπολίτης επιθυµεί να παραιτηθεί για σοβα-
ρό λόγο ή για λόγους υγείας ή γήρατος, υποβάλλει την
παραίτησή του στο Οικουµενικό Πατριαρχείο. Εφόσον ο
Οικουµενικός Πατριάρχης και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά
Σύνοδος του Οικουµενικού Πατριαρχείου κάνουν αποδε-
κτή την παραίτησή του, το Οικουµενικό Πατριαρχείο ορί-
ζει αµελλητί Πατριαρχικό Επίτροπο εκ των υπολοίπων
Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανή-
σου και ενηµερώνει εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων, το οποίο προτείνει την έκδοση προε-
δρικού διατάγµατος (π.δ.) περί κήρυξης της Μητρόπολης
σε χηρεία. Αν η παραίτηση του Μητροπολίτη, η αποδοχή
της παραίτησης και η εκλογή νέου Μητροπολίτη γίνουν
αυθηµερόν, το Οικουµενικό Πατριαρχείο ενηµερώνει εγ-
γράφως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο
Υπουργός εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη παραίτησης, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση π.δ. κήρυξης της Μητρόπο-
λης σε χηρεία. Μέχρι την έκδοση του π.δ. του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 323, ορίζεται αµελλητί
Πατριαρχικός Επίτροπος εκ των υπολοίπων Μητροπολι-
τών των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και ενη-
µερώνεται εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.

4. Αν Μητροπολίτης έχει περιέλθει για λόγους υγείας
ή γήρατος σε µόνιµη και διαρκή κατάσταση αδυναµίας
εκπλήρωσης των καθηκόντων του και δεν παραιτείται,
µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύµφωνα
µε τη διαδικασία των παρ. 5 έως 8.

5. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης και η περί Αυτόν Αγία
και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού Πατριαρχείου ορί-
ζουν τριµελή Επιτροπή Απαλλαγής, η οποία αποτελείται
από έναν (1) Μητροπολίτη εκ των Ιερών Μητροπόλεων
της Δωδεκανήσου ως επικεφαλής και δύο (2) Καθηγητές
οποιασδήποτε βαθµίδας των Ιατρικών Σχολών της ηµε-
δαπής. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Απαλλαγής, µέσω
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ζητεί εγ-
γράφως από τους Κοσµήτορες των Ιατρικών Σχολών της
χώρας να υποδείξουν τέσσερα (4) ονόµατα Καθηγητών.
Με απόφαση του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί
Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου επιλέγονται δύο (2) Καθηγητές, µε τους ανα-
πληρωµατικούς τους, και συγκροτείται η τριµελής Επι-
τροπή Απαλλαγής. Η απόφαση ορισµού της Επιτροπής
Απαλλαγής µαζί µε τις επιστολές των Κοσµητόρων ανα-
κοινώνεται αµελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και στον υπό εξέταση Μητροπολίτη.

6. Η Επιτροπή ενηµερώνει τον Μητροπολίτη για την η-
µεροµηνία εξέτασής του, η οποία µπορεί να πραγµατο-
ποιηθεί σε νοσοκοµείο, κέντρο υγείας ή στον τόπο δια-
µονής του Μητροπολίτη. Σε περίπτωση άρνησης του Μη-
τροπολίτη να εξεταστεί, αυτό θεωρείται ως τεκµήριο α-
νικανότητάς του και η Επιτροπή ενηµερώνει µε έγγραφό
της αµελλητί το Οικουµενικό Πατριαρχείο και το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

7. Το πόρισµα της Επιτροπής Απαλλαγής διαβιβάζεται
στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και ο Οικουµενικός Πα-
τριάρχης και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου στην πρώτη τακτική συνεδρία-
ση µετά από την ηµεροµηνία παραλαβής του ή σε έκτα-
κτη συνεδρίασή της αποφασίζουν σχετικά. Σε περίπτωση
απαλλαγής του Μητροπολίτη για τους λόγους που ανα-
φέρονται στην παρ. 4, το Οικουµενικό Πατριαρχείο ενη-
µερώνει τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
πρόταση του οποίου εκδίδεται το π.δ. περί κήρυξης της
Μητρόπολης σε χηρεία. Αν η απαλλαγή του Μητροπολί-
τη και η εκλογή νέου Μητροπολίτη γίνουν αυθηµερόν, ε-
φαρµόζονται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3.

8. Ο παραιτηθείς ή ο απαλλαχθείς Μητροπολίτης για
λόγους υγείας ή για λόγους γήρατος λαµβάνει ισοβίως
µηνιαία οικονοµική ενίσχυση ίση µε τον βασικό µισθό του
εν ενεργεία Μητροπολίτη της παρ. 1 του άρθρου 145 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του
άρθρου 328. Η προκαλούµενη δαπάνη από την εφαρµο-
γή της παρούσης βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια που τυχόν ανακύπτει για την εφαρ-
µογή της παρούσης ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.

Άρθρο 327
Καθήκοντα Μητροπολιτών

1. Ο Μητροπολίτης ασκεί τα καθήκοντα που ορίζουν η
κείµενη νοµοθεσία και οι Ιεροί Κανόνες.

2. Ο Μητροπολίτης υποχρεούται να υποβάλλει στο Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο τουλάχιστον ετησίως, λεπτοµε-
ρή έκθεση των πεπραγµένων και της εν γένει κατάστα-
σης της Μητρόπολής του.

3. Ο Μητροπολίτης είναι ο πνευµατικός προεστώς και
ο νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της οικείας Μη-
τρόπολης, µε την επιφύλαξη των διαχειριστικών αρµο-
διοτήτων του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, οι οποίες κα-
θορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 4 του άρ-
θρου 337.

Άρθρο 328
Αποδοχές Μητροπολιτών

1. Οι Μητροπολίτες της Δωδεκανήσου υπάγονται στο
ίδιο µισθολογικό καθεστώς µε τους Μητροπολίτες της
Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης
και λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται στο άρ-
θρο 145 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

2. Ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτµου λαµβάνει τις απο-
δοχές Βοηθού Επισκόπου, που προβλέπονται στο άρθρο
145 του ν. 4472/2017.

3. Οι Μητροπολίτες της Δωδεκανήσου ή ο Πατριαρχι-
κός Έξαρχος Πάτµου, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε
ποινική δίωξη για τα αναφερόµενα στην παρ. 16 του άρ-
θρου 336, λαµβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των
αποδοχών τους. Εφόσον απαλλαγούν µε αµετάκλητη δι-
καστική απόφαση, τους αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα
τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους κατόπιν σχετικής
αίτησής τους στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. Εφό-
σον καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
διακόπτεται οριστικά η µισθοδοσία τους.
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Άρθρο 329
Ενορίες

1. Η Ενορία µε τον ενοριακό ναό αποτελεί τη βασική
µονάδα οργάνωσης του εκκλησιαστικού βίου και είναι
Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

2. Η Ενορία ιδρύεται µε προεδρικό διάταγµα (π.δ.) που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και στο οποίο αναφέρονται επακριβώς και
λεπτοµερώς τα όρια της. Για την ίδρυση απαιτούνται αί-
τηση τουλάχιστον τριακοσίων (300) Ορθοδόξων Χριστια-
νών, σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου
το οποίο ορίζει επακριβώς και λεπτοµερώς τα όρια της
Ενορίας και γνωµοδότηση του δηµοτικού συµβουλίου
του οικείου Δήµου. Η γνωµοδότηση πρέπει να δοθεί ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα
ζητηθεί, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται άνευ αυτής.

3. Κέντρο της εν γένει εκκλησιαστικής ζωής της ενο-
ρίας είναι ο ενοριακός ναός, όπως αυτός καθορίζεται µε
απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου.

4. Με π.δ., κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων και απόφασης του οικείου Μητροπο-
λιτικού Συµβουλίου, επιτρέπεται η µεταβολή της ονοµα-
σίας, η συγχώνευση ή η κατάργηση µιας Ενορίας.

5. Κάθε κατοικηµένο νησί αποτελεί τουλάχιστον µία Ε-
νορία. Ακατοίκητες νήσοι και νησίδες, συµπεριλαµβανο-
µένων και των βραχονησίδων, αποτελούν υποχρεωτικά
τµήµατα Ενορίας και αναφέρονται στο π.δ. ίδρυσης ή
συγχώνευσης ενοριών.

Άρθρο 330
Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια

1. Η Ιερά Μονή είναι θρησκευτικό καθίδρυµα για την
πνευµατική άσκηση ανδρών ή γυναικών που εγκαταβιώ-
νουν σε αυτή, σύµφωνα µε τους Ιερούς Κανόνες και τις
παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί µοναχισµού.
Οι Ιερές Μονές είναι Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.).

2. Οι Ιερές Μονές τελούν υπό την κανονική και εκκλη-
σιαστική εποπτεία των οικείων Αρχιερέων και διοικού-
νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
του προεδρικού διατάγµατος (π.δ.) της παρ. 8.

3. Η ίδρυση νέων Ιερών Μονών, η διάλυση ή η συγχώ-
νευση υφισταµένων και η ανασύσταση παλαιών Ιερών
Μονών πραγµατοποιείται µε π.δ., που εκδίδεται µε πρό-
ταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατό-
πιν σύµφωνης γνώµης του οικείου Μητροπολίτη και έ-
γκρισης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχεί-
ου, και µε την προϋπόθεση της ύπαρξης περιουσίας ικα-
νής να διασφαλίσει τη λειτουργία της Ιεράς Μονής. Ναοί
και περιουσίες διαλελυµένων ή διαλυοµένων Μονών πα-
ραµένουν στην κυριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. της οικείας Ιεράς
Μητροπόλεως ή περιέρχονται αυτοδίκαια, σε περίπτωση
συγχωνεύσεώς τους µε άλλη Μονή, στην κυρία Μονή ή,
σε περίπτωση ανασυστάσεως, στην ανασυσταθείσα Μο-
νή.

4. Το Ηγουµενοσυµβούλιο της Ιεράς Μονής καθορίζει
µε Εσωτερικό Κανονισµό όλα τα θέµατα που αφορούν
στην οργάνωση και στην οικονοµική διαχείριση της Ιε-
ράς Μονής, σύµφωνα µε τους Ιερούς Κανόνες, τις παρα-
δόσεις του ορθόδοξου µοναχισµού και τη νοµοθεσία του

Κράτους. Ο Εσωτερικός Κανονισµός αποφασίζεται από
τον οικείο Μητροπολίτη και το Μητροπολιτικό Συµβούλιο
ή το Εξαρχικό Συµβούλιο, εγκρίνεται από τον Οικουµενι-
κό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο
του Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµοσιεύεται, επί
ποινή ανυποστάτου, στο επίσηµο Δελτίο των Επαρχιών
του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκά-
νησος». Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισµού άρχεται α-
πό την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του.

5. Ο Ηγούµενος και τα µέλη του Ηγουµενοσυµβουλίου
εκλέγονται από τη µοναχική αδελφότητα, εάν αποτελεί-
ται από τουλάχιστον πέντε (5) µέλη. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση ορίζονται από τον οικείο Μητροπολίτη. Ο αριθ-
µός µελών του Ηγουµενοσυµβουλίου ορίζεται αναλό-
γως του αριθµού των µοναχών κάθε Ιεράς Μονής από
τον Εσωτερικό Κανονισµό της.

6. Εκλογείς, εκλόγιµοι ή διοριστέοι σε θέσεις Ηγουµέ-
νων και µελών Ηγουµενοσυµβουλίων των Ιερών Μονών
επιτρέπεται να είναι µόνον ηµεδαποί.

7. Ο Μητροπολίτης ασκεί επί των Ιερών Μονών της ε-
παρχίας του την κατά τους ιερούς κανόνες εκκλησιαστι-
κή εποπτεία, η οποία εκφράζεται µε την κανονική µνηµό-
νευση του ονόµατός του στις ιερές ακολουθίες, τη χει-
ροθεσία του Ηγουµένου, την έγκριση της κουράς των
µοναχών, την ανάκριση και εκδίκαση των κανονικών πα-
ραπτωµάτων, τη µέριµνα για την κατά τους ιερούς κανό-
νες λειτουργία της Μονής και τον έλεγχο της νοµιµότη-
τας της οικονοµικής διαχείρισής τους.

8. Με π.δ. που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του οι-
κείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου
και έγκρισης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί
Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, θεσπίζονται στη βάση της κανονικής παρά-
δοσης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χρι-
στού για κάθε Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου και
την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου οι γενικοί κανόνες α-
ναφορικά µε: α) τους όρους και τη διαδικασία εισόδου
στον µοναχισµό, β) το προσωπικό και περιουσιακό καθε-
στώς των µοναχών των Ιερών Μονών και των Μετοχίων
τους, γ) τα όργανα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
έγκρισης της σύστασης, καθιέρωσης, συγχώνευσης, κα-
τάργησης, διάλυσης, ανασύστασης των Ιερών Μονών
και των Μετοχίων τους, δ) τα αρµόδια όργανα, τις προϋ-
ποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης απολυτηρίου γράµ-
µατος για την µετάπεµψη (αποχώρηση) των µοναχών α-
πό Ιερά Μονή, ε) την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία
των µετοχίων Ιερών Μονών εντός του εδάφους των Ιε-
ρών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων, στ) τους σκοπούς
των Ιερών Μονών, τα διοικητικά όργανα, την εκλογή ή
τον διορισµό και τις αρµοδιότητές τους, τις προϋποθέ-
σεις ισχύος και δηµοσιεύσεως των αποφάσεών τους, το
καθεστώς διοίκησης, εκπροσώπησης, διαχείρισης, οργά-
νωσης, εποπτείας, προστασίας της περιουσίας και λει-
τουργίας των Ιερών Μονών και των µετοχίων τους και ζ)
τον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης των ερηµωθεισών ή
εγκαταλελειµµένων Ιερών Μονών. Οι εσωτερικοί κανονι-
σµοί των Ιερών Μονών δεν µπορούν να αποκλίνουν από
τις ρυθµίσεις του π.δ. του πρώτου εδαφίου.

9. Τα Ορθόδοξα Ησυχαστήρια ιδρύονται ως Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, µετά από προηγούµενη σύµφωνη
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γνώµη του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Ε-
ξάρχου Πάτµου και έγκριση του Οικουµενικού Πατριάρ-
χη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου, και λειτουργούν επί τη βάσει
του ιδρυτικού τους κανονισµού. Με π.δ. που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κα-
τόπιν εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πα-
τριαρχικού Εξάρχου Πάτµου και έγκρισης του Οικουµενι-
κού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνό-
δου του Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται το πλαί-
σιο λειτουργίας τους για κάθε Ιερά Μητρόπολη και την
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου. Ο Μητροπολίτης ή ο Πα-
τριαρχικός Έξαρχος Πάτµου ασκεί επί των Ορθοδόξων
Ησυχαστηρίων της επαρχίας του την κατά τους ιερούς
κανόνες εποπτεία, η οποία εκφράζεται µε την κανονική
µνηµόνευση του ονόµατος του Οικουµενικού Πατριάρχη
για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου ή του οικείου Μη-
τροπολίτη για τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου
στις ιερές ακολουθίες, τη χειροθεσία του Ηγουµένου,
την έγκριση της κουράς των µοναχών, την ανάκριση και
εκδίκαση των κανονικών παραπτωµάτων, τη µέριµνα για
την κατά τους ιερούς κανόνες λειτουργία τους και τον έ-
λεγχο της νοµιµότητας της οικονοµικής διαχείρισής
τους.

Άρθρο 331
Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και 

Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
και Ευαγγελιστού

1. Η Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και
Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου και Ευαγγελιστού, ιδρυθείσα το 1088, είναι κατά τις
νοµικές της σχέσεις αυτοτελές, αυτοδιοίκητο, αυτοδέ-
σποτο και αυτεξούσιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.), υπάγεται στην άµεση κανονική, εκκλησια-
στική και πνευµατική δικαιοδοσία του Οικουµενικού Πα-
τριάρχη, εδρεύει στην Ιερά Νήσο Πάτµο και εκπροσωπεί-
ται από τον Καθηγούµενο.

2. Η Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και
Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου και Ευαγγελιστού διοικείται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισµού της.

3. Η Αδελφότητα της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής,
Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής Ανδρώας Μονής του Α-
γίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού καθορίζει
µε Εσωτερικό Κανονισµό όλα τα θέµατα που αφορούν
στην οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, οικονοµική διαχεί-
ριση της Ιεράς Μονής και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια, σύµφωνα µε τους Ιερούς Κανόνες, τις παραδό-
σεις του ορθόδοξου µοναχισµού και τη νοµοθεσία του
Κράτους. Ο Εσωτερικός Κανονισµός εγκρίνεται από τον
Οικουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά
Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµοσιεύε-
ται, επί ποινή ανυποστάτου, στο επίσηµο Δελτίο των Ε-
παρχιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου
«Δωδεκάνησος». Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισµού
άρχεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του.

4. Κάθε τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού της
Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, Σταυροπηγιακής και Κοι-
νοβιακής Ανδρώας Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου και Ευαγγελιστού ή η κατάργησή του, εν µέρει ή εν

όλω, γίνεται µε απόφαση του Οικουµενικού Πατριάρχη
και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικου-
µενικού Πατριαρχείου ή κατόπιν εισήγησης της Γεροντι-
κής Συνάξεως της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, Σταυ-
ροπηγιακής και Κοινοβιακής Ανδρώας Μονής του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού και απόφασης
του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας
και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Η
τροποποίηση ή η απόφαση κατάργησης εν µέρει ή εν ό-
λω του Εσωτερικού Κανονισµού δηµοσιεύεται, επί ποινή
ανυποστάτου, στο επίσηµο Δελτίο των Επαρχιών του Οι-
κουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος».
Η ισχύς της τροποποίησης ή της απόφασης κατάργησης
του Εσωτερικού Κανονισµού, εν µέρει ή εν όλω, άρχεται
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της.

5. Εκλογείς, εκλόγιµοι ή διοριστέοι στη θέση του Η-
γουµένου και των µελών της Γεροντικής Σύναξης επιτρέ-
πεται να είναι µόνον ηµεδαποί.

Άρθρο 332
Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές

1. Οι Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές
που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της παρ. 2
του άρθρου 317 είναι η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπη-
γιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών, που ευρίσκεται ε-
ντός των γεωγραφικών ορίων της Ιεράς Μητρόπολης
Καρπάθου και Κάσου και η Ιερά Πατριαρχική και Σταυρο-
πηγιακή Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτου,
που ευρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ιεράς
Μητρόπολης Σύµης.

2. Οι Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές
της παρ. 1 είναι Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), τελούν υπό την άµεση κανονική, εκκλησια-
στική και πνευµατική δικαιοδοσία του Οικουµενικού Πα-
τριάρχη και διοικούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και του Εσωτερικού Κανονισµού της
παρ. 3.

3. Το Ηγουµενοσυµβούλιο της Ιεράς Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής καθορίζει µε Εσωτερικό Κανονι-
σµό όλα τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση, στη
λειτουργία, στη διοίκηση και στην οικονοµική διαχείρισή
της, σύµφωνα µε τους Ιερούς Κανόνες, τις παραδόσεις
του ορθόδοξου µοναχισµού και τη νοµοθεσία του Κρά-
τους. Ο Εσωτερικός Κανονισµός εγκρίνεται από τον Οι-
κουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά
Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµοσιεύε-
ται, επί ποινή ανυποστάτου, στο επίσηµο Δελτίο των Ε-
παρχιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου
«Δωδεκάνησος». Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισµού
άρχεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του.

4. Ο Ηγούµενος και τα µέλη του Ηγουµενοσυµβουλίου
εκλέγονται από τη µοναχική αδελφότητα, εάν απαρτίζε-
ται από τουλάχιστον πέντε (5) µέλη. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση ορίζονται από τον Οικουµενικό Πατριάρχη. Ο α-
ριθµός µελών του Ηγουµενοσυµβουλίου ορίζεται αναλό-
γως του αριθµού των µοναχών κάθε Ιεράς Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Μονής από τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό της.

5. Εκλογείς, εκλόγιµοι ή διοριστέοι σε θέσεις Ηγουµέ-
νων και µελών Ηγουµενοσυµβουλίων των Ιερών Πα-
τριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών επιτρέπεται να
είναι µόνον ηµεδαποί.
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6. Αν δεν υφίσταται αδελφότητα στην Ιερά Πατριαρχι-
κή και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών ή
στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ταξιάρ-
χου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτου και χαρακτηρίζονται από
τον Οικουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και
Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου ως ερηµω-
θείσες ή εγκαταλελειµµένες, τότε εφαρµόζονται αναλο-
γικά οι διατάξεις περί ερηµωθεισών ή εγκαταλελειµµέ-
νων Ιερών Μονών του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 8 του άρθρου 330.

Άρθρο 333
Σύσταση Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων

Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου µπορούν, µε απόφαση των οι-
κείων Μητροπολιτών και των Μητροπολιτικών Συµβου-
λίων και του Πατριαρχικού Έξαρχου και του Εξαρχικού
Συµβουλίου αντιστοίχως, η οποία εγκρίνεται από τον Οι-
κουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά
Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου, να συστήνουν
Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα για την προαγωγή µη κερδο-
σκοπικών φιλανθρωπικών, µορφωτικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτελούν Νοµικά Πρό-
σωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και αποκτούν νοµική
προσωπικότητα από της δηµοσιεύσεως της απόφασης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οικουµενικός Πα-
τριάρχης και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου εγκρίνουν και τον Κανονισµό
του εκκλησιαστικού Ιδρύµατος ο οποίος περιέχει τους εν
γένει κανόνες λειτουργίας και διαχείρισής του, µε τους
οποίους καθορίζονται οπωσδήποτε η επωνυµία, η έδρα,
ο σκοπός του και το εκκλησιαστικό Ν.Π.Δ.Δ. που το εκ-
κλησιαστικό ίδρυµα επικουρεί, η διοίκησή του, οι πόροι,
οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι
όροι διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του Εκκλη-
σιαστικού Ιδρύµατος, η περιουσία του περιέρχεται αυτο-
δικαίως στο εκκλησιαστικό Ν.Π.Δ.Δ., τους σκοπούς του
οποίου επικουρεί. Εκκλησιαστικό Ίδρυµα που συστάθηκε
για τη θεραπεία ορισµένου σκοπού και διαχειρίζεται πε-
ριουσία, η οποία διατέθηκε, εν ζωή ή αιτία θανάτου, σε
Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και
της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, των Ιερών Μονών
και των Ιερών Ναών τους, ειδικά για αυτόν τον σκοπό,
δεν µεταβάλλει τον σκοπό του, παρά µόνον υπό τους ό-
ρους του άρθρου 109 του Συντάγµατος και της κείµενης
νοµοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύµατα, αναλόγως ε-
φαρµοζοµένης στην περίπτωση αυτή στα εκκλησιαστικά
ιδρύµατα. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως στα εκκλη-
σιαστικά µουσεία και στα Ιερά Προσκυνήµατα των Ιερών
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Πάτµου.

Άρθρο 334
Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας 

και οικονοµικός έλεγχος 

1. Ο τρόπος διοίκησης, ελέγχου, διαφύλαξης και κατα-
γραφής, λογιστικής διαχείρισης, ανάθεσης, εκπόνησης
και διενέργειας έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρε-
σιών, εκποίησης και εκµίσθωσης, και γενικά κάθε ζήτηµα
που αφορά στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιου-
σίας κάθε νοµικού προσώπου των Ιερών Μητροπόλεων

της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πά-
τµου, των Ιερών Μονών, και των Ιερών Ναών τους, καθο-
ρίζεται, κατόπιν απόφασης του οικείου Μητροπολίτη και
του Μητροπολιτικού Συµβουλίου ή του Πατριαρχικού Ε-
ξάρχου και του Εξαρχικού Συµβουλίου αντίστοιχα µε Κα-
νονισµούς τους οποίους εγκρίνουν ο Οικουµενικός Πα-
τριάρχης και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου και οι οποίοι δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσηµο Δελ-
τίο των Επαρχιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδε-
κανήσου «Δωδεκάνησος». Κανονισµοί, που αφορούν
στη διοίκηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη διαφύλαξη,
την καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλη-
σιαστικής περιουσίας καταρτίζονται από τους οικείους
Μητροπολίτες και τα Μητροπολιτικά Συµβούλια ή τον
Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτµου και το Εξαρχικό Συµβούλιο
αντίστοιχα και κατόπιν έγκρισής τους από τον Οικουµε-
νικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, δηµοσιεύονται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσηµο Δελτίο των
Επαρχιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου
«Δωδεκάνησος».

2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκα-
νήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, των Ιερών
Μονών και των Ιερών Ναών τους δύνανται να συστήνουν
ή να µετέχουν σε εταιρείες κάθε νοµικής µορφής, µονο-
πρόσωπες ή µη, µε αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη
του θρησκευτικού, µορφωτικού, πολιτιστικού και φιλαν-
θρωπικού τους έργου. Στις εταιρείες αυτές δεν επιτρέ-
πεται η µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετοχή φυσικού ή
νοµικού προσώπου, που επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό.
Η σύσταση ή η συµµετοχή στις εταιρείες αυτές αποφα-
σίζονται από τους οικείους Μητροπολίτες και τα Μητρο-
πολιτικά Συµβούλια ή τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτµου
και το Εξαρχικό Συµβούλιο αντίστοιχα και εγκρίνονται α-
πό τον Οικουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία
και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

3. Οι πράξεις διαχειρίσεως των Ιερών Μητροπόλεων
της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πά-
τµου, των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών τους, των Ιε-
ρών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών, των Η-
συχαστηρίων, καθώς και κάθε νοµικού προσώπου αυτών,
υπόκεινται σε οικονοµικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται
από Οικονοµικούς Επιθεωρητές της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, οι οποίοι ορίζονται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.

4. Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών των
Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και
της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου και των υπαγοµένων
σε αυτά Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), η δωρεάν παραχώρηση εµπραγµάτων δικαιω-
µάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δηµοσίων ακινή-
των ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδι-
κοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι µεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι ά-
νευ ανταλλάγµατος µεταβιβάσεις ακινήτων του Δηµοσί-
ου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουρ-
γεί ή µε σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή
Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νοµικό πρόσω-
πο ή µεταξύ εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων του πα-
ρόντος νόµου προκειµένου να εξυπηρετηθεί η λειτουρ-
γία τους, απαλλάσσονται των τελών µεταγραφής. Οι µε-
ταβιβάσεις αυτές πραγµατοποιούνται κατόπιν απόφασης
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των ανωτέρω νοµικών προσώπων, οι οποίες εγκρίνονται
από τους οικείους Μητροπολίτες και τα Μητροπολιτικά
Συµβούλια ή τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτµου και το Ε-
ξαρχικό Συµβούλιο αντίστοιχα και από τον Οικουµενικό
Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του
Οικουµενικού Πατριαρχείου.

5. Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων
Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών, εκκλησιαστικά ακίνητα
που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέ-
ων Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών, περιέρχονται κατά
κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή τους, ως οιονεί κα-
θολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συµβόλαιο ή α-
ντάλλαγµα. Ο Μητροπολίτης της νεοπαγούς Ιεράς Μη-
τροπόλεως ή ο κατά τον νόµο προϊστάµενος της νεοπα-
γούς Ενορίας υποχρεούται σε απογραφή των ακινήτων,
που περιέρχονται σε αυτή και η έκθεση απογραφής που
περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα
δικαιώµατα επί των ακινήτων, εγκρίνονται από τον οικείο
Μητροπολίτη και το Μητροπολιτικό Συµβούλιο ή τον Πα-
τριαρχικό Έξαρχο Πάτµου και το Εξαρχικό Συµβούλιο α-
ντίστοιχα και από τον Οικουµενικό Πατριάρχη και την πε-
ρί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου, περιβάλλεται, δε, τον συµβολαιογραφικό τύ-
πο και µαζί µε την περίληψη, που προβλέπεται από το
άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147), καταχωρίζεται στα
οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµοδίου υποθηκοφυλα-
κείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου και αναλόγως πραγ-
µατοποιούνται και οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγ-
γραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτε-
λούν µεταβιβαστικές εµπραγµάτων δικαιωµάτων πρά-
ξεις, συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς φόρους,
εισφορές, αµοιβές, δικαιώµατα και τέλη. Τα ανωτέρω ι-
σχύουν στην περίπτωση διάλυσης, συγχώνευσης ή ανα-
σύστασης Ιερών Μονών ή σύστασης µετοχίου από δια-
λελυµένες ή ερηµωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεων
Ιερών Ναών σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου των
Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρ-
χικής Εξαρχίας Πάτµου ή µετατροπής Ιερού Ναού σε Ιε-
ρά Μονή, οπότε συντάσσεται από τον επιχώριο Μητρο-
πολίτη ή τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτµου έκθεση απο-
γραφής της ακίνητης περιουσίας, η οποία εγκρίνεται από
τον Οικουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και
Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου και µετα-
γράφεται κατά τα ανωτέρω.

6. Όσον αφορά στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
δεν θίγονται οι ρυθµίσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορο-
λογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και
Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001,   Α΄ 266) και
του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000,
Α΄ 248).

7. Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας στα

ακίνητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της Δω-
δεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, των Ιε-
ρών Ναών και των Ιερών Μονών τους, κατ’ ανάλογη ε-
φαρµογή των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152).

8. Τα άρθρα 4 και 23 του α.ν. 1539/1938 (Α΄ 488) έχουν
ανάλογη εφαρµογή και επί των κτηµάτων και εν γένει α-
κινήτων, που ανήκουν στα Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπό-
λεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας
Πάτµου, των Ιερών Ναών, των Ιερών Μονών και των  Ιε-
ρών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών τους και
στα υπαγόµενα σε αυτά εκκλησιαστικά ιδρύµατα, Ιερά
Προσκυνήµατα και εκκλησιαστικά µουσεία.

Άρθρο 335
Οργανικές θέσεις Κληρικών και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων

1. Κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγµατος Ανατο-
λικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είναι οι έχο-
ντες κανονική χειροτονία ενός εκ των τριών βαθµών της
ιερωσύνης.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται:
α) οι οργανικές θέσεις διακόνων του άρθρου 1 του

ν.δ. 1399/1973 (Α΄ 112), όπως τις ανακατένειµε το άρ-
θρο 3 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) και όπως αυτές τελικά
διαµορφώθηκαν µετά τη µετατροπή τους σε οργανικές
θέσεις ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 817/1978
(Α΄ 170), το π.δ. 225/1985 (Α΄ 85), το άρθρο 30 του
ν. 3432/2006 (Α΄ 14) και την περ. 7 της παρ. 2 του άρ-
θρου 42 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
β) οι οργανικές θέσεις Ιεροκηρύκων της παρ. 3 του άρ-

θρου 25 του ν. 817/1978, οι οποίες προήλθαν εκ µετα-
τροπής οργανικών θέσεων διακόνων του ν.δ. 1399/1973,
όπως τις ανακατένειµε το άρθρο 3 του ν. 673/1977 και ό-
πως αυτές τελικά διαµορφώθηκαν µετά τη µετατροπή
τους σε οργανικές θέσεις διακόνων, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 30 του ν. 3432/2006,
γ) οι οργανικές θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων

του π.δ. 225/1985 (Α΄ 85), που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν. 1476/1984 (Α΄ 136), οι οποίες προήλθαν από εκ µετα-
τροπής οργανικές θέσεις διακόνων του ν.δ. 1399/1973,
όπως τις ανακατένειµε το άρθρο 3 του ν. 673/1977 και ό-
πως αυτές τελικά διαµορφώθηκαν µετά τη µετατροπή
τους, σύµφωνα µε τα άρθρο 30 του ν. 3432/2006 και την
περ. 7 της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3848/2010,  σύµ-
φωνα µε τον πίνακα 1 ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1   ΙΜ Ρόδου 3 1 3
2   ΙΜ Κώ και Νισύρου 2 1 2
3   ΙΜ Λέρου, Καλύµνου και Αστυπάλαιας 0 1 3
4   ΙΜ Καρπάθου και Κάσου 1 1 2
5   ΙΜ Σύµης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου 0 0 2
6   Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου 2 1 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 8 5 12



3. Στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου και στην Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου συνιστώνται: α) µόνιµες ορ-
γανικές θέσεις Μητροπολιτών ισάριθµες µε τις υφιστά-
µενες Μητροπόλεις και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου
για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου, β) µόνιµες οργανι-
κές θέσεις ιεροκηρύκων, διακόνων και εκκλησιαστικών
υπαλλήλων ισάριθµες µε τις καταργούµενες του πίνακα
1 της παρ. 2, γ) µόνιµες οργανικές θέσεις Εφηµερίων, οι
οποίες είναι ίσες µε τον αριθµό όσων µισθοδοτούνται α-
πό το Δηµόσιο και η απόφαση διορισµού τους έχει δηµο-
σιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, προστιθεµένων των θέσεων
Κληρικών που κατανέµει στο Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευµάτων η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./109/5358/20.4.2022
(Β΄ 2138) και η απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων περί κατανοµής θέσεων µονίµων Κληρι-
κών στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (ΑΔΑ:
Ψ8ΠΩ46ΜΤΛΗ-5ΟΛ). Οι οργανικές θέσεις Μητροπολι-
τών, Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου, Εφηµερίων, Ιεροκη-
ρύκων, διακόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων του
πρώτου εδαφίου καλύπτονται µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις, µι-
σθοδοτούνται από το Δηµόσιο και κατανέµονται στις Ιε-
ρές Μητροπόλεις και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου,
σύµφωνα µε τον πίνακα 2, ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΤΗΣ ΠΑΡ.2
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΗ          ΘΕΣΕΙΣ         ΘΕΣΕΙΣ          ΘΕΣΕΙΣ        ΘΕΣΕΙΣ  
ΜΗΤΡΟ-     ΠΑΤΡΙΑΡ-     ΕΦΗΜΕ-     ΔΙΑΚΟΝΩΝ     ΙΕΡΟΚΗ-     ΕΚΚΛΗΣΙΑ-
ΠΟΛΙΤΩΝ      ΧΙΚΟΥ           ΡΙΩΝ                                  ΡΥΚΩΝ        ΣΤΙΚΩΝ

ΕΞΑΡΧΟΥ                                                                ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1   ΙΜ Ρόδου 1 0 113 3 1 3

2   ΙΜ Κώου και Νισύρου 1 0 37 2 1 2

3  ΙΜ Λέρου, Καλύµνου 

και Αστυπάλαιας 1 0 55 0 1 3

4  ΙΜ Καρπάθου και Κάσου 1 0 17 1 1 2

5  ΙΜ Σύµης, Τήλου, Χάλκης 

και Καστελλορίζου 1 0 19 0 0 2

6  Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου 0 1 17 2 1 0

ΣΥΝΟΛΟ 5 1 258 8 5 12



4. Για την κάλυψη οργανικής θέσης εφηµερίων και δια-
κόνων απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό προσόν το οριζό-
µενο στο άρθρο 140 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Για την
κάλυψη οργανικής θέσης Ιεροκηρύκων απαιτείται πτυχίο
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή Ορθόδοξης Θεο-
λογικής Σχολής ή πτυχίο του Προγράµµατος Ιερατικών
Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών.
Δεν καταλαµβάνουν οργανική θέση Μητροπολίτη, Πα-
τριαρχικού Εξάρχου Πάτµου, Εφηµερίου, Διακόνου και
Ιεροκήρυκα όσοι έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για τα
αναφερόµενα στην παρ. 16 του άρθρου 337 ποινικά αδι-
κήµατα, για τα οποία απαιτείται αντίγραφο ποινικού µη-
τρώου δικαστικής χρήσης, πέραν των κωλυµάτων που ο-
ρίζονται από τους Ιερούς Κανόνες και το προεδρικό διά-
ταγµα (π.δ.) της παρ. 11 του άρθρου 337.

5. Με π.δ. που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υ-
πουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και
Εσωτερικών και γνώµη των οικείων Μητροπολιτών ή του
Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου καθορίζονται η κατηγο-
ρία εκπαίδευσης και η ειδικότητα των θέσεων των εκκλη-
σιαστικών υπαλλήλων του πίνακα 2 της παρ. 3.

6. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη ή του Πα-
τριαρχικού Εξάρχου Πάτµου µπορεί να κατανέµονται οι
οργανικές θέσεις των εφηµερίων και διακόνων του πίνα-
κα 2 της παρ. 3, εφόσον αυτές κενωθούν, µεταξύ ενο-
ριών εντός της οικείας Μητρόπολης ή της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Πάτµου αντίστοιχα. Με απόφαση του οικείου
Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου οι ε-
φηµέριοι και οι διάκονοι µπορούν να καλύπτουν τις λα-
τρευτικές, τις ποιµαντικές και τις προνοιακές ανάγκες
και άλλων ιερών ναών.

7. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των Εφηµερίων,
Διακόνων, Ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων
υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις
για τον ετήσιο προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού
της δηµόσιας διοίκησης. Ειδικά για το διορισµό σε θέση
εκκλησιαστικού υπαλλήλου εφαρµόζεται ο ν. 4765/2021
(Α΄ 6).

8. Η µετατροπή και η µεταφορά οργανικών θέσεων Ε-
φηµερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών
υπάλληλων εντός του εκκλησιαστικού καθεστώτος της
Δωδεκανήσου πραγµατοποιούνται µε νόµο κατόπιν σύµ-
φωνης γνώµης των οικείων Μητροπολιτών ή του Πα-
τριαρχικού Εξάρχου Πάτµου και έγκριση του Οικουµενι-
κού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνό-
δου του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

9. Η µεταβολή του αριθµού των ενοριών ή των Ιερών
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ή των ορίων αυτών,
σύµφωνα µε το άρθρο 336 και το άρθρο 332, δεν µετα-
βάλλει τον συνολικό αριθµό των οργανικών θέσεων του
πίνακα 2 της παρ. 3, πλην της αυτοδίκαιης σύστασης θέ-
σης Μητροπολίτη σε περίπτωση ίδρυσης νέας Ιεράς Μη-
τρόπολης.

10. Κληρικός των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανή-
σου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου που εκλέγε-
ται βοηθός επίσκοπος χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη κε-
νή οργανική θέση, λαµβάνει µόνο τις αποδοχές της θέ-
σης από την οποία προέρχεται.

11. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου µπορούν να προσλαµβάνουν
Κληρικούς µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την
κάλυψη λατρευτικών, ποιµαντικών και προνοιακών ανα-

γκών, καθώς και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αορίστου χρό-
νου, ή µε σύναψη σύµβασης έργου. Η πρόσληψη των
Κληρικών και η παροχή υπηρεσιών ή έργου των εκκλη-
σιαστικών υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου δεν γεννά
καµία έννοµη σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σύµβασης
έργου ή άλλης εξάρτησης, ή υποχρέωση ή ευθύνη του
Δηµοσίου και υπόχρεες για την καταβολή των αποδοχών
τους είναι αποκλειστικά οι Ιερές Μητροπόλεις και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου εξ ιδίων πόρων. Οι Κληρικοί
της παρούσας δεν επιτρέπεται να µετέχουν στα Μητρο-
πολιτικά και Εκκλησιαστικά Συµβούλια του άρθρου 457.

12. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των ήδη
υπηρετούντων Κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλή-
λων δεν θίγεται και ρυθµίζεται µε την παρ. 7 του άρθρου
457.

13. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία απαντάται ο όρος
«µόνιµη οργανική θέση» ή «οργανική θέση» Μητροπολι-
τών, Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου, Ιεροκηρύκων, Εφη-
µερίων, Διακόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων των
Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ή της Πατριαρχι-
κής Εξαρχίας Πάτµου, νοείται αποκλειστικά και µόνο η
οργανική θέση του πίνακα 2 της παρ. 3.

Άρθρο 336
Εφηµέριοι και Διάκονοι 

1. Ο Εφηµέριος µεριµνά για τη λατρευτική και πνευµα-
τική ζωή των ενοριτών και για κάθε ζήτηµα που αφορά
στην πνευµατική και υλική πρόοδο της Ενορίας.

2. Οι κενές οργανικές εφηµεριακές θέσεις καλύπτο-
νται µονίµως από έγγαµους Πρεσβύτερους. Κατ’ εξαίρε-
ση και προσωρινά µπορούν να καλύπτονται από Ιεροµό-
ναχους, εγγεγραµµένους σε Ιερά Μονή της οικείας Μη-
τροπόλεως, εφόσον για τη συγκεκριµένη εφηµεριακή
θέση δεν ευρίσκεται έγγαµος Πρεσβύτερος. Οι Ιεροµό-
ναχοι δεν καθίστανται αυτοδικαίως τακτικοί ανεξάρτητα
από τον χρόνο υπηρεσίας τους.

3. Οι έγγαµοι Εφηµέριοι που συµπληρώνουν πέντε (5)
έτη υπηρεσίας σε οργανική εφηµεριακή θέση καθίστα-
νται αυτοδικαίως τακτικοί. 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση τακτικού Εφηµερίου σε άλ-
λη κενή οργανική θέση για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες συνεχόµε-
νους ή διακεκοµµένους εντός του αυτού έτους, εκτός αν
υφίσταται αίτηση ή έγγραφη συγκατάθεσή του.

5. Οι τακτικοί Εφηµέριοι µπορούν να αποχωρούν από
την υπηρεσία, µε αίτησή τους, µετά τη συµπλήρωση του
εβδοµηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας τους. Οι αποχω-
ρήσαντες, κατόπιν αίτησής τους και απόφασης του οικεί-
ου Μητροπολίτη, µπορούν να καλύπτουν, χωρίς καµία ε-
πιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, τις λατρευτι-
κές, τις ποιµαντικές και τις προνοιακές ανάγκες Ενο-
ρίας.

6. Τακτικοί Εφηµέριοι αποχωρούν υποχρεωτικά από
την υπηρεσία για λόγους ανικανότητας εκτέλεσης των
εφηµεριακών τους καθηκόντων εξαιτίας ασθένειας, η ο-
ποία πιστοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
που ισχύουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Η διαδικα-
σία εκκινεί κατόπιν αίτησης των ιδίων ή του οικείου Μη-
τροπολίτη.

7. Ο τακτικός Εφηµέριος δικαιούται κανονική άδεια
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µετ’ αποδοχών διαρκείας ενός (1) µηνός κατ’ έτος, της
οποίας  η χορήγηση είναι υποχρεωτική. Η άδεια πρέπει
να δίνεται εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους. 

8. Τακτικός Εφηµέριος µετατίθεται σε άλλη κενή οργα-
νική θέση εντός της οικείας Μητρόπολης ή της Πατριαρ-
χικής Εξαρχίας Πάτµου: α) κατόπιν αίτησής του, β) από-
φασης του Μητροπολίτη και γ) λόγω τελεσίδικης ποινής
που επιβλήθηκε από εκκλησιαστικό δικαστήριο του άρ-
θρου 342. Μετάθεση τακτικού Εφηµερίου σε άλλη Ιερά
Μητρόπολη της Δωδεκανήσου ή στην Πατριαρχική Ε-
ξαρχία Πάτµου ή την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκ-
κλησία της Κρήτης, επιτρέπεται, εφόσον σε αυτήν υφί-
σταται κενή µόνιµη οργανική θέση Εφηµερίου.

9. Υπάλληλοι µόνιµοι ή αορίστου χρόνου που ανήκουν
σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και έχουν χειροτονη-
θεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ή χειροτονούνται
Διάκονοι ή Πρεσβύτεροι, δικαιούνται απόσπασης στην
οικεία Μητρόπολη ή στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου.
Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αίτησης του υπαλλή-
λου και σύµφωνης γνώµης του οικείου Μητροπολίτη ή
του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου αντίστοιχα, µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση οικείου
Υπουργείου, µε διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα
παράτασης αποκλειστικά έως άλλα δύο (2) έτη. Η µισθο-
δοσία των αποσπασµένων υπαλλήλων καλύπτεται από
τον φορέα προέλευσης. Μετά τη λήξη της απόσπασης ή
της παράτασής της, οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται, κα-
τόπιν αίτησής τους, µετάταξη στην οικεία Μητρόπολη
Δωδεκανήσου ή στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου και
λαµβάνουν τις αποδοχές της νέας τους θέσης. Η κατά
τα ως άνω µετάταξη διενεργείται, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Ε-
ξάρχου Πάτµου, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργά-
νων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσω-
τερικών, Οικονοµικών και του οικείου Υπουργείου, περί-
ληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υφί-
σταται τέτοια, σε προσωποπαγή θέση, που συνιστάται µε
την απόφαση µετάταξης, στον φορέα υποδοχής. Η προ-
σωποπαγής θέση καταργείται µε την µε οποιονδήποτε
τρόπο αποχώρησή τους. Η αίτηση για µετάταξη υποβάλ-
λεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από
τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της. Για την α-
πόσπαση ή τη µετάταξη των προηγούµενων εδαφίων
δεν απαιτείται γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβου-
λίου του φορέα προέλευσης.

10. Εφηµέριοι, Ιεροκήρυκες και Διάκονοι των Ιερών
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Πάτµου επιτρέπεται να αποσπώνται για την
κάλυψη ποιµαντικών αναγκών στο Οικουµενικό Πατριαρ-
χείο ή σε ένα εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων
ή στην Ιερά Μονή του Σινά. Οι αποσπώµενοι δεν δικαιού-
νται επιµίσθιο ή οποιουδήποτε είδους πρόσθετη αµοιβή
ή αποζηµίωση από το Δηµόσιο για τη µετακίνηση, επι-
στροφή ή για τον χρόνο της απόσπασής τους. Η δαπάνη
της µισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαραίνει τον φορέα
προέλευσης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε αίτηση
του ενδιαφεροµένου και απόφαση του οικείου Μητροπο-
λίτη κατόπιν έγκρισης του Οικουµενικού Πατριάρχη και
της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενι-
κού Πατριαρχείου. Η απόσπαση διακόπτεται οποτεδήπο-
τε µε απόφαση του οικείου Μητροπολίτη κατόπιν έγκρι-

σης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Α-
γίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου,
χωρίς να είναι προϋπόθεση ή αναγκαίος όρος η υποβολή
σχετικής αίτησης του αποσπασµένου. Εφηµέριοι, Ιερο-
κήρυκες ή Διάκονοι των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδε-
κανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου που έ-
χουν εκλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή ε-
κλέγονται βοηθοί Επίσκοποι, Επίσκοποι, Μητροπολίτες ή
Αρχιεπίσκοποι του Οικουµενικού Πατριαρχείου ή ενός εκ
των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, επιτρέπεται να
αποσπώνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα,
και συνεχίζουν να λαµβάνουν µόνο τις αποδοχές της θέ-
σης από την οποία προέρχονται.

11. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ει-
σήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού
Εξάρχου Πάτµου αντίστοιχα και έγκρισης του Οικουµενι-
κού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνό-
δου του Οικουµενικού Πατριαρχείου, θεσπίζονται και ε-
ξειδικεύονται, στη βάση της κανονικής παράδοσης της
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για κάθε
Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Πάτµου τα προσόντα, η διαδικασία εκλογής
και εγκατάστασης των Εφηµερίων και Διακόνων, η διαδι-
κασία πλήρωσης των εφηµεριακών θέσεων, οι διαδικα-
σίες µετάθεσης και απόσπασης του παρόντος άρθρου, η
επιµόρφωση, η αξιολόγηση, τα καθήκοντα και τα δικαιώ-
µατα των Εφηµερίων και των Διακόνων.

12. Κληρικός που επιθυµεί να φοιτήσει στις Θεολογι-
κές Σχολές της ηµεδαπής και στις Ανώτατες Εκκλησια-
στικές Ακαδηµίες οφείλει να ζητήσει την άδεια του οικεί-
ου Μητροπολίτη, η οποία του χορηγείται υποχρεωτικά
και η διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα
(4) έτη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και για επι-
πλέον χρόνο ίσο µε το ήµισυ της άδειας που έλαβε δεν
µπορεί να µετατεθεί σε άλλη Μητρόπολη. Κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών του οφείλει, κατά το µέτρο του δυνα-
τού, να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ενορίας του. 

13. Με Κανονισµό της οικείας Μητρόπολης που εγκρί-
νεται από τον Οικουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν
Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου και
δηµοσιεύεται στο επίσηµο Δελτίο των Επαρχιών του Οι-
κουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος»,
καθορίζονται τα αφορώντα στην υπηρεσιακή εν γένει
κατάσταση των ψαλτών και των νεωκόρων.

14. Κάθε Μητρόπολη και η Πατριαρχική Εξαρχία Πά-
τµου προβαίνει σε κατάρτιση διαρκούς µητρώου των εν
ενεργεία εφηµερίων, διακόνων και ιεροκηρύκων της, το
οποίο επικαιροποιεί µε τις αποχωρήσεις ή χειροτονίες
κληρικών και τις µεταβολές στην προσωπική τους κατά-
σταση. Ο Κανονισµός της οικείας Ιεράς Μητρόπολης και
της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου αντίστοιχα, που ε-
γκρίνεται από τον Οικουµενικό Πατριάρχη και την περί
Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, καθορίζει τα καταχωριζόµενα στοιχεία και δεδοµένα
του µητρώου, καθώς και τις αρµοδιότητες, τις προϋποθέ-
σεις και τον τρόπο τήρησης, διάρθρωσης, λειτουργίας, ε-
νηµέρωσης, διασύνδεσής του µε άλλα αρχεία και της δη-
µοσίευσης στοιχείων του. Οι Ιερές Μητροπόλεις και η
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου υποχρεούνται να ενηµε-
ρώνουν σχετικά µε τους θρησκευτικούς λειτουργούς
τους το µητρώο θρησκευτικών λειτουργών του άρθρου
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14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), ανεξάρτητα από τη λει-
τουργία του Μητρώου της οικείας Μητρόπολης ή της Πα-
τριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου.

15. Η µισθοδοσία των εφηµερίων και των διακόνων
διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

16. Οι Κληρικοί των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκα-
νήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου που µι-
σθοδοτούνται από το Δηµόσιο και σε βάρος των οποίων
ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργηµα ή για τα ακό-
λουθα αδικήµατα, λαµβάνουν το πενήντα τοις εκατό
(50%) των αποδοχών τους µε πράξη του εκκαθαριστή α-
ποδοχών:
α) κλοπή, υπεξαίρεση, κοινή και στην υπηρεσία, απάτη,

εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υ-
πηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµη-
ση, οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθε-
ρίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετή-
σιας ζωής, σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού, τα αδι-
κήµατα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, παράνο-
µη κατακράτηση, παράνοµη βία, αυτοδικία, απειλή, δια-
τάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων,
β) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, α-

θέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, διατάραξη
της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνε-
δριάσεων, απείθεια, στάση, αντιποίηση, παραβίαση
σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης της
αρχής,
γ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη ε-

γκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, πρόσκληση και
προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος, εγκληµατική ορ-
γάνωση, τροµοκρατικές πράξεις - τροµοκρατική οργάνω-
ση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής ειρήνης, α-
πειλή διάπραξης εγκληµάτων, διασπορά ψευδών ειδήσε-
ων, προσβολή συµβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή
θρησκευτικής σηµασίας,
δ) τα αδικήµατα του ν. 927/1979 (Α΄ 139),
ε) προσηλυτισµό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938

(Α΄ 305), 
στ) τα αδικήµατα του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εκκινεί αµελλη-

τί η διαδικασία παραποµπής των Κληρικών στα αρµόδια
εκκλησιαστικά δικαστήρια και µέχρι την έκδοση της τε-
λεσίδικης απόφασης των εκκλησιαστικών δικαστηρίων
τελεί σε αναστολή η εγγραφή τους στο µητρώο θρη-
σκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014
σε συνδυασµό µε το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

17. Στους Κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Δω-
δεκανήσου ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, εφό-
σον απαλλαγούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
τους αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)
των αποδοχών τους εντόκως, σύµφωνα µε το άρθρο 45
του ν. 4607/2019 (Α΄ 65) για τις οφειλές του Δηµοσίου,
κατόπιν σχετικής αίτησής τους στον οικείο εκκαθαριστή
αποδοχών. Ο τόκος οφείλεται από την έκδοση της σχετι-
κής πράξης περικοπής της µισθοδοσίας κατ’ εφαρµογή
της παρ. 16 µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

18. Στους Κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Δω-
δεκανήσου ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, εφό-
σον καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 16, διακό-
πτεται η µισθοδοσία τους και εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη κένωσης της οργανικής θέσης που κατέχουν.

19. Ο Εισαγγελέας ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη,
ενηµερώνει παραχρήµα την οικεία Ιερά Μητρόπολη ή
την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου και τη Διεύθυνση Θρη-
σκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργηµα
ή τα αδικήµατα της παρ. 16. Η Γραµµατεία του ποινικού
Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδει την αµετάκλητη δικαστική
απόφαση της παρ. 18, ενηµερώνει παραχρήµα την οικεία
Ιερά Μητρόπολη ή την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου και
τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 337
Μητροπολιτικά και Εκκλησιαστικά Συµβούλια

1. Σε κάθε Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου συστή-
νεται και λειτουργεί Μητροπολιτικό Συµβούλιο µε πρόε-
δρο τον οικείο Μητροπολίτη.

2. Στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου συστήνεται και
λειτουργεί Εξαρχικό Συµβούλιο της Εξαρχίας µε πρόε-
δρο τον Πατριαρχικό Έξαρχο.

3. Σε κάθε ενοριακό ιερό ναό συστήνεται και λειτουρ-
γεί Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, στο οποίο προεδρεύει τα-
κτικός Εφηµέριος.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ει-
σήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού
Εξάρχου Πάτµου και έγκρισης του Οικουµενικού Πα-
τριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του
Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται στη βάση της κα-
νονικής παράδοσης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας του Χριστού για κάθε Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκα-
νήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου αντίστοιχα
οι γενικοί κανόνες αναφορικά µε: α) τα της συγκρότησης
του Μητροπολιτικού Συµβουλίου ή του Εξαρχικού Συµ-
βουλίου, του τρόπου σύγκλησης και λειτουργίας, τις αρ-
µοδιότητες, τα ένδικα µέσα, τις αρµοδιότητες του Προέ-
δρου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά
στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του
Μητροπολιτικού Συµβουλίου ή του Εξαρχικού Συµβουλί-
ου, β) τη σύνθεση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και
τα καθήκοντα των µελών αυτού, τη συγκρότηση και τις
συνεδριάσεις, τις αρµοδιότητες, τα της οικονοµικής δια-
χείρισης, των πόρων και του τρόπου διάθεσης αυτών, τα
τηρούµενα βιβλία, τις διαδικασίες εκµισθώσεων ακινή-
των και εκποίησης ακινήτων, τις διαδικασίες διενέργειας
εράνων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην ορ-
γάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Εκκλη-
σιαστικού Συµβουλίου.

Άρθρο 338
Έκδοση Κανονισµών

1. Οι Μητροπολίτες των Ιερών Μητροπόλεων της Δω-
δεκανήσου και ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτµου µπο-
ρούν µε αποφάσεις τους, που εγκρίνονται από τον Οι-
κουµενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά
Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµοσιεύο-
νται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσηµο
Δελτίο των Επαρχιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δω-
δεκανήσου «Δωδεκάνησος» και µε την προϋπόθεση ότι
η δαπάνη που τυχόν προκαλείται δεν βαρύνει τον Κρατι-
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κό Προϋπολογισµό, να εκδίδουν Κανονισµούς για τη
ρύθµιση ειδικότερων και λεπτοµερειακών εσωτερικών
θεµάτων που αφορούν στις Μητροπόλεις τους ή στην
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου και στους φορείς τους, ό-
πως ιδίως θέµατα που αφορούν: α) στην οργάνωση και
λειτουργία των Ιερών Μητροπόλεων και της Πατριαρχι-
κής Εξαρχίας Πάτµου, των Ιερών Ναών, των Ενοριών µε-
τά των Ενοριακών αυτών Ναών ως και των λοιπών Εκ-
κλησιαστικών Καθιδρυµάτων και νοµικών προσώπων της
Ιεράς Μητρόπολής τους, στα της διοίκησης, διαχείρισης,
ελέγχου και λειτουργίας της, καθώς και της εν γένει υ-
πηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους και β)
στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκκλησιαστικών υπαλ-
λήλων των Ιερών Μητροπόλεών τους ή της Πατριαρχι-
κής Εξαρχίας της  Πάτµου, εφόσον η µισθοδοσία τους
δεν καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

2. Οι Κανονισµοί ανακοινώνονται από το Οικουµενικό
Πατριαρχείο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των.

Άρθρο 339
Επίσηµο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουµενικού 

Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος»

1. Με απόφαση του Οικουµενικού Πατριάρχη και της
περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού
Πατριαρχείου καθορίζεται η Ιερά Μητρόπολη της Δωδε-
κανήσου, η οποία εκδίδει το επίσηµο Δελτίο των Επαρ-
χιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δω-
δεκάνησος».

2. Με απόφαση του Οικουµενικού Πατριάρχη και της
περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού
Πατριαρχείου συγκροτείται πενταµελής συντακτική επι-
τροπή για την έκδοση του επισήµου Δελτίου των Επαρ-
χιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δω-
δεκάνησος» υπό την προεδρία του Μητροπολίτη του ο-
ποίου η Ιερά Μητρόπολη έχει αναλάβει την έκδοσή του,
ο οποίος είναι αυτοδίκαια µέλος της συντακτικής επιτρο-
πής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν γνώµης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, καθορίζεται µηνιαία εισφο-
ρά υπέρ του επισήµου Δελτίου «Δωδεκάνησος» επί της
µισθοδοσίας των Διακόνων, Εφηµερίων, Ιεροκηρύκων και
Αρχιερέων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου
και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, το ύψος αυτής,
ο τρόπος είσπραξης και απόδοσής της, καθώς και όλες
οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρό-
ντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδα-
φίου ισχύει η µε στοιχεία 162896/Α1/2010 (Β΄ 2173) α-
πόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.

4. Στο επίσηµο δελτίο των Επαρχιών του Οικουµενικού
Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος» δηµοσιεύο-
νται Κανονισµοί, κανονιστικές διατάξεις, πράξεις, απο-
φάσεις και εγκύκλιοι του Οικουµενικού Πατριάρχη και
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και
της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτµου καθώς και θεο-
λογικά, επιστηµονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή
γεγονότα. Η παράλειψη δηµοσιεύσεως πράξεων και α-
ποφάσεων κανονιστικού ή ατοµικού περιεχοµένου προ-
καλεί ακυρότητα της πράξης, εκτός αν αυτή έχει δηµοσι-
ευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το επίσηµο Δελτίο λαµβάνουν δωρεάν οι Εφηµέριοι,
οι Ιερές Μονές, οι Ενορίες, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα
και εκκλησιαστικά µουσεία των Ιερών Μητροπόλεων της
Δωδεκανήσων και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πά-
τµου. Η ύλη του δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες των Ιε-
ρών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχι-
κής Εξαρχίας της Πάτµου.

6. Με απόφαση του Προέδρου της συντακτικής επιτρο-
πής και κατόπιν έγκρισης του Οικουµενικού Πατριάρχη
και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικου-
µενικού Πατριαρχείου, εκδίδονται από το επίσηµο Δελ-
τίο της παρ. 1, µετά από αίτηµα του οικείου Μητροπολίτη
ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου αντίστοιχα, και εκ-
κλησιαστικά έντυπα των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδε-
κανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτµου, κα-
θώς και ανάτυπα αυτών, τα οποία διατίθενται δωρεάν.

7. Το επίσηµο δελτίο των Επαρχιών του Οικουµενικού
Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος» διατηρεί ι-
στοσελίδα µε κατάληξη «.gr», στην οποία δηµοσιεύεται
υποχρεωτικά όλη η ύλη του. 

8. Με απόφαση του Προέδρου της συντακτικής επιτρο-
πής, κατόπιν έγκρισης από τον Οικουµενικό Πατριάρχη
και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενι-
κού Πατριαρχείου, εκδίδεται Κανονισµός που δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθµίζει τα
θέµατα της έκδοσης, σύνταξης, οικονοµικής διαχείρισης
του επίσηµου Δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζή-
τηµα.

Άρθρο 340
Ιστοσελίδες Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου

και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου

Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου διατηρούν ιστοσελίδα µε κα-
τάληξη «.gr», όπου δηµοσιεύονται Κανονισµοί, κανονι-
στικές διατάξεις, πράξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι της
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχεί-
ου, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της
Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτµου, καθώς και θεολογι-
κά, επιστηµονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγο-
νότα.

Άρθρο 341
Άδειες δόµησης Ιερών Ναών 
και εκκλησιαστικών ακινήτων

1. Για τις άδειες δόµησης Ιερών Ναών και εκκλησιαστι-
κών ακινήτων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανή-
σου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου εφαρµόζο-
νται το άρθρο 12 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), και το άρθρο
32 του ν. 4495/2017  (Α΄ 167), καθώς και οι διατάξεις του
Τµήµατος II του  ν. 4858/2021 (Α΄ 220).

2. Εντός των ορίων του εκκλησιαστικού καθεστώτος
των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πα-
τριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου επιτρέπεται η ανέγερση και
η λειτουργία Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μετοχίων,
καθώς και Ορθόδοξων Ησυχαστηρίων άλλου εκκλησια-
στικού καθεστώτος της Ελλάδας ή εκ των µνηµονευοµέ-
νων Πατριαρχείων και Εκκλησιών στα Δίπτυχα του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου, µετά από σχετική άδεια που
εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του οικείου Μητροπολίτη ή
του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου και έγκριση του Οι-
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κουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιε-
ράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης ή λειτουργίας, εντός των
ορίων του εκκλησιαστικού καθεστώτος των Ιερών Μη-
τροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Ε-
ξαρχίας Πάτµου, Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μετο-
χίων, καθώς και Ορθοδόξων Ησυχαστηρίων άλλου εκ-
κλησιαστικού κλίµατος της Ελλάδας ή εκ των µνηµονευ-
οµένων Πατριαρχείων και Εκκλησιών στα Δίπτυχα του
Οικουµενικού Πατριαρχείου χωρίς την άδεια του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, τότε µε απόφαση του
οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Έξαρχου Πά-
τµου σφραγίζεται αµέσως από την Αστυνοµία και απαλ-
λοτριώνεται αναγκαστικά µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών υπέρ
της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή της Πατριαρχικής Εξαρ-
χίας Πάτµου, η οποία είναι και η υπόχρεη για την κατα-
βολή της σχετικής αποζηµίωσης. Τη γενική επιµέλεια για
την εκκίνηση της διαδικασίας και την κήρυξη της απαλ-
λοτρίωσης, την επίσπευση της διαδικασίας καθορισµού
της αποζηµίωσης και της αναγνώρισης του δικαιούχου,
καθώς και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης έχει η οι-
κεία Ιερά Μητρόπολη ή η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου,
κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Κατά τα λοιπά αναφορικά µε την α-
παλλοτρίωση εφαρµόζεται ο ν. 2882/2001.

4. Η ανέγερση και η λειτουργία Ιερού Ναού της Ανατο-
λικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού για ιδιωτική
λατρεία επιτρέπεται µόνον κατόπιν άδειας του οικείου
Μητροπολίτη και για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου,
κατόπιν άδειας του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου, η ο-
ποία εγκρίνεται από τον Οικουµενικό Πατριάρχη. Σε α-
ντίθετη περίπτωση εφαρµόζεται η παρ. 3.

5. Ιεροί Ναοί της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Χριστού που λειτουργούν για ιδιωτική λατρεία κατό-
πιν άδειας, σύµφωνα µε την παρ. 4, απαγορεύεται να α-
ποδοθούν στη δηµόσια λατρεία. Αν αποδοθούν σε δηµό-
σια λατρεία, εφαρµόζεται η παρ. 3.

6. Ιεροί Ναοί της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Χριστού που λειτουργούν για ιδιωτική λατρεία και
διαθέτουν νόµιµη άδεια δόµησης ή έχουν υπαχθεί νοµί-
µως στον ν. 4495/2017 ή σε προγενέστερους νόµους πε-
ρί υπαγωγής αυθαιρέτων, απαγορεύεται να κατεδαφι-
στούν, καθώς και να πωληθούν, εκµισθωθούν, µεταβιβα-
στούν ή δοθούν για χρήση σε οποιαδήποτε θρησκευτική
κοινότητα χωρίς προηγούµενη αντίστοιχη άδεια του οι-
κείου Μητροπολίτη ή χωρίς προηγούµενη αντίστοιχη ά-
δεια του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου, που εγκρίνεται
από τον Οικουµενικό Πατριάρχη εάν αφορά στην Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου. Σε αντίθετη περίπτωση ε-
φαρµόζεται η παρ. 3.

Άρθρο 342
Εκκλησιαστικά Δικαστήρια

1. Τα παραπτώµατα των κληρικών και µοναχών των Ιε-
ρών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχι-
κής Εξαρχίας Πάτµου που αφορούν στα καθήκοντα και
τις υποχρεώσεις τους και επισύρουν κυρώσεις κατά το
κανονικό δίκαιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Χριστού, εκδικάζονται από τα Εκκλησιαστικά Δικα-
στήρια.

2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ει-
σήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού
Εξάρχου Πάτµου, η οποία εγκρίνεται από τον Οικουµενι-
κό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο
του Οικουµενικού Πατριαρχείου και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται, στη βάση της
κανονικής παράδοσης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας του Χριστού, όλα τα ειδικά θέµατα που αφορούν
στην ίδρυση, οργάνωση, σύνθεση, συγκρότηση, αρµο-
διότητα, σύγκληση και λειτουργία των εκκλησιαστικών
δικαστηρίων, την προδικασία και την ακροαµατική διαδι-
κασία, τη διαδικασία και τα µέσα απόδειξης, τα κανονικά
παραπτώµατα και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις, τη λήψη,
έκδοση και επίδοση αποφάσεων, τα ένδικα µέσα, τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις αναστολής και εκτέλεσης
των αποφάσεων.

Άρθρο 343
Επικοινωνία

1. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου επικοινωνούν απευθείας και
ατελώς µε τις υπηρεσίες του Κράτους.

2. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου επικοινωνούν αφενός µε τις
εκτός του Κράτους Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότη-
τες µέσω του Οικουµενικού Πατριαρχείου και αφετέρου
µε υπηρεσίες και αρχές άλλων Κρατών µέσω του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών και η σχετική αλληλογραφία κοινοποι-
είται στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 344
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου

1. Το Νοµικό Πρόσωπο «Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότη-
τα Ρόδου», που διατηρήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
39143/13.10.1947 απόφαση του Στρατιωτικού Διοικητή
Δωδεκανήσου, καταργείται από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος. 

2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, τα κάθε είδους περι-
ουσιακά στοιχεία και αξίες του νοµικού προσώπου της
παρ. 1 περιέρχονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα,
νοµή και κατοχή στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου χωρίς άλ-
λη πράξη ή συµβόλαιο ή αντάλλαγµα, χωρίς κάθε µορ-
φής διατυπώσεις, εγκρίσεις, διαδικασίες, αποφάσεις ή
γνώµες. Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου συνεχίζει τη διοίκηση
και διαχείριση της εν γένει περιουσίας της «Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Ρόδου» ως καθολικός διάδοχος,
καθώς και στο όνοµά της τις τυχόν εκκρεµείς δίκες της
χωρίς άλλη ειδικότερη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. 

3. Ο Μητροπολίτης Ρόδου υποχρεούται, εντός προθε-
σµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, σε αναλυτική απογραφή της κινητής και ακίνητης
περιουσίας, καθώς και κάθε είδους περιουσιακού στοι-
χείου και αξιών που περιέρχονται σε αυτή και η σχετική
έκθεση απογραφής εγκρίνεται από τον Οικουµενικό Πα-
τριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου, περιβάλλεται τον συµβολαιο-
γραφικό τύπο και µαζί µε την περίληψη που προβλέπε-
ται, καταχωρίζεται ως προς τα ακίνητα στα οικεία βιβλία
µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηµα-
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τολογικού γραφείου και αναλόγως πραγµατοποιούνται
και οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.

4.  Η υπ’ αριθµ. 39143/13.10.1947 απόφαση της Στρα-
τιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου «περί διατηρήσεως ως
νοµικού προσώπου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότη-
τος Ρόδου» καταργείται από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος.

Άρθρο 345
Αναλογική εφαρµογή διατάξεων

Για όσα θέµατα δεν προβλέπεται η ρύθµισή τους στο
παρόν, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθµίσεις του
ν. 4149/1961 (Α΄ 41) και εφόσον δεν προβλέπονται στον
ν. 4149/1961, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθµίσεις του
ν. 590/1977 (Α΄ 146).

Άρθρο 346
Απόδειξη σύστασης παλαιών Ενοριών 

και Ιερών Μονών

Η σύσταση Ιερών Μονών και Ενοριών στις Ιερές Μη-
τροπόλεις της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρ-
χία Πάτµου, οι οποίες υφίστανται µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, αποδεικνύεται µε διαπιστωτική
πράξη του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Ε-
ξάρχου Πάτµου αντιστοίχως, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει: α) την επω-
νυµία της Μονής ή του Ενοριακού Ναού της Ενορίας α-
ντίστοιχα, β) την έδρα τους, γ) την Ιερά Μητρόπολη,
στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται, δ) το χρόνο ί-
δρυσής τους µε αναφορά οπωσδήποτε στο σώµα της,
των αποδεικτικών στοιχείων όπως έγγραφα δηµόσιων ή
εκκλησιαστικών αρχών, µοναστηριακό τυπικό και άλλα,
από τα οποία συνάγεται ο χρόνος ίδρυσής τους και ε) τα
όριά τους στην περίπτωση των Ενοριών. Οι σχετικές δια-
πιστωτικές πράξεις εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών από
την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 347
Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία 

της Ελλάδος

1. Κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγµατος Ανατο-
λικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είναι οι έχο-
ντες κανονική χειροτονία ενός εκ των τριών βαθµών της
ιεροσύνης.

2. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μη-
τροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος συνιστώνται δύο
χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (2.311) µόνιµες οργανικές
θέσεις Εφηµερίων, οι οποίες καταλαµβάνονται από Εφη-
µέριους οι οποίοι ήδη µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο
και η απόφαση διορισµού τους έχει δηµοσιευθεί στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων κληρικών
που κατανέµονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων µε την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./109/5358/20-4-
2022 (Β΄ 2138) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων

περί κατανοµής θέσεων µόνιµων κληρικών στις Ιερές
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΑΔΑ:
Ψ8ΠΩ46ΜΤΛΗ-5ΟΛ). Οι θέσεις του πρώτου εδαφίου
προστίθενται στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις Εφη-
µερίων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15
του α.ν. 536/1945 (Α΄ 226). Οι δαπάνες βρίσκονται εντός
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατη-
γικής.

3. Με προεδρικό διάταγµα (π.δ.) που εκδίδεται µε πρό-
ταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικο-
νοµικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώµης της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατανέµεται
ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων κληρικών
(Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Μητροπολιτών, Βοηθών Επι-
σκόπων, Εφηµερίων, Ιεροκηρύκων και Διακόνων) και εκ-
κλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθη-
νών, στις Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος. Η γνώµη της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος διατυπώνε-
ται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµε-
ρών από τη γνωστοποίηση του σχετικού θέµατος στην
Δ.Ι.Σ.. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγού-
µενου εδαφίου, το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται χωρίς
αυτήν. Οι υπηρετούντες, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις
Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, Βοηθοί
Επίσκοποι, Εφηµέριοι, Διάκονοι, Ιεροκήρυκες και εκκλη-
σιαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι µισθοδοτούνται από το
Δηµόσιο, καταλαµβάνουν αυτοδικαίως την αντίστοιχη
οργανική θέση που κατανέµεται µε το π.δ. του πρώτου ε-
δαφίου. Ο οικείος Μητροπολίτης ή ο Πρόεδρος της Διαρ-
κούς Ιεράς Συνόδου κατά περίπτωση υποχρεούται, ε-
ντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του π.δ., να
εκδώσει τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις οι οποίες
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα προη-
γούµενα εδάφια εφαρµόζονται και στους κληρικούς των
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι ο-
ποίοι, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, υ-
πηρετούν ως αποσπασµένοι στο Οικουµενικό Πατριαρ-
χείο ή σε ένα (1) εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρ-
χείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά χωρίς να απαιτείται για
την συνέχιση της απόσπασης, αίτηση του ενδιαφεροµέ-
νου, σύµφωνη γνώµη του οικείου Μητροπολίτη και από-
φαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών και γνώµη της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθορίζονται η κατηγορία
εκπαίδευσης και η ειδικότητα των θέσεων εκκλησιαστι-
κών υπαλλήλων που µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο.

5. Οι οργανικές θέσεις κληρικών και εκκλησιαστικών υ-
παλλήλων καλύπτονται µε τη διαδικασία και τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις και τα πρό-
σωπα που τις καταλαµβάνουν µισθοδοτούνται από το
Δηµόσιο.

6. Για την κάλυψη οργανικής θέσης Εφηµερίων και
Διακόνων απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό προσόν το ορι-
ζόµενο στο άρθρο 140 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Για την
κάλυψη οργανικής θέσης Ιεροκηρύκων απαιτείται πτυχίο
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή Ορθόδοξης Θεο-
λογικής Σχολής ή πτυχίο του Προγράµµατος Ιερατικών
Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών

185



(Α.Ε.Α.). Για την κάλυψη οργανικής θέσης Μητροπολίτη
και βοηθού Επισκόπου απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό
προσόν το οριζόµενο στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου
18 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) µε την επιφύλαξη της παρ. 4
του ίδιου άρθρου. Δεν καταλαµβάνουν οργανική θέση Ε-
φηµερίων, Διακόνων και Ιεροκηρύκων όσοι: α) εµπίπτουν
στην περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 590/1977
και β) έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα
που αναφέρονται στην παρ. 14 του παρόντος και για τα
οποία απαιτείται αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστι-
κής χρήσης, πέραν των κωλυµάτων που ορίζονται από
τους Ιερούς Κανόνες και τους Κανονισµούς της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

7. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη µπορεί να
κατανέµονται οι οργανικές θέσεις των Εφηµερίων και
Διακόνων του π.δ. της παρ. 3, εφόσον αυτές κενωθούν,
µεταξύ ενοριών εντός της οικείας Μητρόπολης. Με από-
φαση του οικείου Μητροπολίτη οι Εφηµέριοι και οι Διά-
κονοι µπορούν να καλύπτουν τις λατρευτικές, τις ποιµα-
ντικές και τις προνοιακές ανάγκες και άλλων ιερών να-
ών.

8. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των Εφηµερίων,
Διακόνων, Ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων
υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις
για τον ετήσιο προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού
της Δηµόσιας Διοίκησης. Ειδικά για τον διορισµό σε θέ-
ση εκκλησιαστικού υπαλλήλου εφαρµόζεται ο
ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

9. Η µετατροπή και η µεταφορά κενών οργανικών θέ-
σεων Εφηµερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων και εκκλησια-
στικών υπάλληλων µεταξύ Ιερών Μητροπόλεων της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος πραγµατοποιείται µε νόµο, κατό-
πιν σύµφωνης γνώµης των οικείων Μητροπολιτών και α-
πόφασης της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος. Για την κατανοµή τους, εκδίδεται
προεδρικό διάταγµα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3, χω-
ρίς να απαιτείται η σχετική γνώµη της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

10. Η µεταβολή του αριθµού των ενοριών ή των Ιερών
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των ορίων
αυτών δεν µεταβάλλει τον συνολικό αριθµό των οργανι-
κών θέσεων του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 3,
πλην της αυτοδίκαιης σύστασης θέσης Μητροπολίτη σε
περίπτωση ίδρυσης νέας Ιεράς Μητρόπολης.

11. Κληρικός της Εκκλησίας της Ελλάδος που εκλέγε-
ται βοηθός επίσκοπος από την Ιερά Σύνοδο της  Ιεραρ-
χίας της  Εκκλησίας της Ελλάδος χωρίς να υφίσταται α-
ντίστοιχη κενή οργανική θέση, λαµβάνει µόνο τις αποδο-
χές της θέσης από την οποία προέρχεται.

12. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
µπορούν να προσλαµβάνουν κληρικούς µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη λατρευτικών, ποι-
µαντικών και προνοιακών αναγκών, καθώς και εκκλησια-
στικούς υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ή µε σύναψη σύµβα-
σης έργου. Η πρόσληψη των κληρικών και η παροχή υπη-
ρεσιών ή έργου των εκκλησιαστικών υπαλλήλων του
πρώτου εδαφίου δεν γεννά καµία έννοµη σχέση εξαρτη-
µένης εργασίας, σύµβασης έργου ή άλλης εξάρτησης, ή
υποχρέωση ή ευθύνη του Δηµοσίου και υπόχρεες για
την καταβολή των αποδοχών τους είναι αποκλειστικά οι
Ιερές Μητροπόλεις εξ ιδίων πόρων. Οι κληρικοί της πα-
ρούσας δεν επιτρέπεται να µετέχουν στα Μητροπολιτικά

και Εκκλησιαστικά Συµβούλια.
13. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία απαντάται ο όρος

«µόνιµη οργανική θέση» ή «οργανική θέση» Μητροπολι-
τών, Βοηθών Επισκόπων, Ιεροκηρύκων, Εφηµερίων, Δια-
κόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας
της Ελλάδος, νοείται αποκλειστικά και µόνο η οργανική
θέση που συστάθηκε µε νόµο ή προεδρικό διάταγµα και
κατανέµεται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 3.

14. Οι κληρικοί των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος που µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο
και σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κα-
κούργηµα ή για τα ακόλουθα αδικήµατα, λαµβάνουν το
πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους µε πράξη
του εκκαθαριστή αποδοχών:
α) κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά-

τη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφή-
µηση, οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενε-
τήσιας ζωής, σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού, τα α-
δικήµατα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιµετώπι-
ση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, παρά-
νοµη κατακράτηση, παράνοµη βία, αυτοδικία, απειλή,
διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων,
β) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, α-

θέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, διατάραξη
της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνε-
δριάσεων, απείθεια, στάση, αντιποίηση, παραβίαση
σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης της
αρχής,
γ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη ε-

γκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, πρόσκληση και
προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος, εγκληµατική ορ-
γάνωση, τροµοκρατικές πράξεις - τροµοκρατική οργάνω-
ση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής ειρήνης, α-
πειλή διάπραξης εγκληµάτων, διασπορά ψευδών ειδήσε-
ων, προσβολή συµβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή
θρησκευτικής σηµασίας,
δ) τα αδικήµατα του ν. 927/1979 (Α΄ 139),
ε) προσηλυτισµό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938

(Α΄ 305),
στ) τα αδικήµατα του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εκκινεί αµελλη-

τί η διαδικασία παραποµπής  των κληρικών στα αρµόδια
εκκλησιαστικά δικαστήρια και µέχρι την έκδοση της τε-
λεσίδικης απόφασης των εκκλησιαστικών δικαστηρίων
τελεί σε αναστολή η εγγραφή τους στο µητρώο θρη-
σκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014
(Α΄ 223) σε συνδυασµό µε το άρθρο 47 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142).

15. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, εφόσον απαλλαγούν µε  αµετά-
κλητη δικαστική απόφαση, τους αποδίδεται το υπόλοιπο
πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους εντόκως,
σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65), για
τις οφειλές του Δηµοσίου, κατόπιν σχετικής αίτησής
τους στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. Ο τόκος οφεί-
λεται από την έκδοση της σχετικής πράξης περικοπής
της µισθοδοσίας κατ’ εφαρµογή της παρ. 14 µέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

16. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, εφόσον καταδικαστούν µε αµετά-
κλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα που αναφέ-
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ρονται στην παρ. 14, διακόπτεται η µισθοδοσία τους και
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κένωσης της οργανικής
θέσης που κατέχουν.

17. Ο Εισαγγελέας ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη,
ενηµερώνει παραχρήµα την οικεία Ιερά Μητρόπολη και
τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη
για κακούργηµα ή για τα αδικήµατα της παρ. 14. Η Γραµ-
µατεία του ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδει την α-
µετάκλητη δικαστική απόφαση της παρ. 16, ενηµερώνει
παραχρήµα την οικεία Ιερά Μητρόπολη και τη Διεύθυνση
Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

18. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των υπη-
ρετούντων κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων
δεν θίγεται. Αυτοί συνεχίζουν να υπηρετούν χωρίς δια-
κοπή και καµία µεταβολή στην υπηρεσιακή και µισθολο-
γική τους κατάσταση στις ίδιες θέσεις που κατέχουν κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα εδάφια πρώτο
και δεύτερο εφαρµόζονται και στους κληρικούς των Ιε-
ρών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποί-
οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν ως
αποσπασµένοι στο Οικουµενικό Πατριαρχείο ή σε ένα
(1) εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιε-
ρά Μονή του Σινά, χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση
της απόσπασης, αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνη
γνώµη του οικείου Μητροπολίτη και απόφαση της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

19. Υπάλληλοι µόνιµοι ή αορίστου χρόνου που ανή-
κουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  και έχουν χει-
ροτονηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή χει-
ροτονούνται διάκονοι ή πρεσβύτεροι δικαιούνται από-
σπασης στην οικεία Μητρόπολη. Η απόσπαση διενεργεί-
ται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύµφωνης γνώ-
µης του οικείου Μητροπολίτη, µε κοινή απόφαση των αρ-
µοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και του κατά περίπτωση Υπουργείου, µε διάρκεια
ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης αποκλειστικά
έως άλλα δύο (2) έτη. Η µισθοδοσία των αποσπασµένων
υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης. Με-
τά τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της, οι υ-
πάλληλοι αυτοί δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, µετά-
ταξης στην οικεία Μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλά-
δας και λαµβάνουν τις αποδοχές της νέας τους θέσης. Η
κατά τα ως άνω µετάταξη διενεργείται, κατόπιν σύµφω-
νης γνώµης του οικείου Μητροπολίτη και της Ιεράς Συ-
νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος µε κοινή απόφαση
των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Εσωτερικών και του οικεί-
ου Υπουργείου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε κενή οργανική θέση ή,
εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, σε προσωποπαγή θέση
που συνιστάται µε την απόφαση µετάταξης, στον φορέα
υποδοχής. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την µε
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Η αίτηση για µε-
τάταξη υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έ-
ξι (6) µηνών από τη λήξη της απόσπασης ή της παράτα-
σής της. Για την απόσπαση ή τη µετάταξη των προηγου-
µένων εδαφίων δεν απαιτείται γνώµη του οικείου υπηρε-
σιακού συµβουλίου του φορέα προέλευσης.

20. Με προεδρικό διάταγµα (π.δ.) που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών µπορεί να καταργούνται υφι-

στάµενες διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, κατα-
νοµή, ανακατανοµή, µετατροπή ή µεταφορά οργανικών
θέσεων Εφηµερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων, Βοηθών Ε-
πισκόπων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Εκκλη-
σία της Ελλάδος (Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας), στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της
Εκκλησίας της Ελλάδος, µε ταυτόχρονη σύσταση ισά-
ριθµων αντίστοιχων µόνιµων οργανικών θέσεων. Για την
κατανοµή τους, εκδίδεται π.δ. κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 3 ύστερα από γνώµη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία διατυπώνεται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη
γνωστοποίηση του σχετικού θέµατος στην Δ.Ι.Σ.. Εάν
παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, το π.δ. κατανοµής
εκδίδεται χωρίς τη γνώµη αυτήν.

Άρθρο 348
Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Κρήτης

1. Κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγµατος Ανατο-
λικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είναι οι έχο-
ντες κανονική χειροτονία ενός των τριών βαθµών της ιε-
ροσύνης.

2. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιερές Μη-
τροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης συνιστώνται εννια-
κόσιες πενήντα πέντε (955) µόνιµες οργανικές θέσεις Ε-
φηµερίων, οι οποίες καταλαµβάνονται από Εφηµερίους
οι οποίοι ήδη µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο και η από-
φαση διορισµού τους έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων Κληρικών που
κατανέµονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των µε την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./109/5358/
20.4.2022 (Β΄ 2138) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών και την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων περί κατανοµής θέσεων µόνιµων κληρικών
στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης (Α-
ΔΑ: Ψ8ΠΩ46ΜΤΛΗ-5ΟΛ). Οι δαπάνες βρίσκονται εντός
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατη-
γικής.

3. Με προεδρικό διάταγµα (π.δ.) που εκδίδεται µε πρό-
ταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικο-
νοµικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώµης της Ιεράς Ε-
παρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, κατανέ-
µεται ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων κλη-
ρικών (Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Μητροπολιτών, Βοηθού
Επισκόπου, Εφηµερίων, Ιεροκηρύκων και Διακόνων) και
εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της
Κρήτης. Η γνώµη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Κρήτης διατυπώνεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση
του σχετικού θέµατος στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. Εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδα-
φίου, το π.δ. εκδίδεται χωρίς αυτήν. Οι υπηρετούντες,
κατά τον έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλη-
σίας της Κρήτης, Βοηθός Επίσκοπος, Εφηµέριοι, Διάκο-
νοι, Ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι
µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο, καταλαµβάνουν αυτο-
δικαίως την αντίστοιχη οργανική θέση που κατανέµεται
µε το π.δ. του πρώτου εδαφίου. Ο οικείος Μητροπολίτης
υποχρεούται, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ι-
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σχύος του π.δ., να εκδώσει τις σχετικές διαπιστωτικές
πράξεις, οι οποίες κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Θρη-
σκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και
στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλη-
σίας της Κρήτης, οι οποίοι κατά τον έναρξη ισχύος του
παρόντος υπηρετούν ως αποσπασµένοι στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο ή σε ένα (1) εκ των άλλων Πρεσβυγενών
Πατριαρχείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά χωρίς να απαι-
τείται για τη συνέχιση της απόσπασης, αίτηση του ενδια-
φεροµένου, σύµφωνη γνώµη του οικείου Μητροπολίτη
και απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλη-
σίας της Κρήτης.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµι-
κών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώµης της Ιεράς Επαρχια-
κής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, καθορίζονται η
κατηγορία εκπαίδευσης και η ειδικότητα των θέσεων εκ-
κλησιαστικών υπαλλήλων που µισθοδοτούνται από το
Δηµόσιο.

5. Οι οργανικές θέσεις κληρικών και εκκλησιαστικών υ-
παλλήλων καλύπτονται µε τη διαδικασία και τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις και τα πρό-
σωπα που τις καταλαµβάνουν µισθοδοτούνται από το
Δηµόσιο.

6. Για την κάλυψη οργανικής θέσης Εφηµερίων και
Διακόνων απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό προσόν το ορι-
ζόµενο στο άρθρο 140 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Για την
κάλυψη οργανικής θέσης Ιεροκηρύκων απαιτείται πτυχίο
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή Ορθόδοξης Θεο-
λογικής Σχολής ή πτυχίο του Προγράµµατος Ιερατικών
Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών
(Α.Ε.Α.). Για την κάλυψη οργανικής θέσης Μητροπολίτη
και βοηθού Επισκόπου απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό
προσόν το οριζόµενο στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου
22 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41). Δεν καταλαµβάνουν οργα-
νική θέση Εφηµερίων, Διακόνων και Ιεροκηρύκων όσοι:
α) έχουν καταδικαστεί καταδικαστεί αµετακλήτως από

εκκλησιαστικό δικαστήριο σε ποινή αργίας ανώτερη των
έξι (6) µηνών και
β) έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα

που αναφέρονται στην παρ. 13 του παρόντος και για τα
οποία απαιτείται αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστι-
κής χρήσης, πέραν των κωλυµάτων που ορίζονται από
τους Ιερούς Κανόνες και τους Κανονισµούς της Ιεράς Ε-
παρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

7. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη µπορεί να
κατανέµονται οι οργανικές θέσεις των Εφηµερίων και
Διακόνων του π.δ. της παρ. 3, εφόσον αυτές κενωθούν,
µεταξύ ενοριών εντός της οικείας Μητρόπολης. Με από-
φαση του οικείου Μητροπολίτη οι Εφηµέριοι και οι Διά-
κονοι µπορούν να καλύπτουν τις λατρευτικές, τις ποιµα-
ντικές και τις προνοιακές ανάγκες και άλλων ιερών να-
ών.

8. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των Εφηµερίων,
Διακόνων, Ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων
υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις
για τον ετήσιο προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού
της Δηµόσιας Διοίκησης. Ειδικά για τον διορισµό σε θέ-
ση εκκλησιαστικού υπαλλήλου εφαρµόζεται ο
ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

9. Η µετατροπή και η µεταφορά κενών οργανικών θέ-
σεων Εφηµερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων και εκκλησια-

στικών υπάλληλων µεταξύ Ιερών Μητροπόλεων της Εκ-
κλησίας της Κρήτης πραγµατοποιείται µε νόµο, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης των οικείων Μητροπολιτών και από-
φασης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
της Κρήτης. Για την κατανοµή τους, εκδίδεται προεδρικό
διάταγµα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 χωρίς να απαι-
τείται η σχετική γνώµη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας της Κρήτης.

10. Η µεταβολή του αριθµού των ενοριών ή των Ιερών
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης ή των ορίων
αυτών δεν µεταβάλλει τον συνολικό αριθµό των οργανι-
κών θέσεων του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 3,
πλην της αυτοδίκαιης σύστασης θέσης Μητροπολίτη σε
περίπτωση ίδρυσης νέας Ιεράς Μητρόπολης.

11. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης
µπορούν να προσλαµβάνουν κληρικούς µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη λατρευτικών, ποι-
µαντικών και προνοιακών αναγκών, καθώς και εκκλησια-
στικούς υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ή µε σύναψη σύµβα-
σης έργου. Η πρόσληψη των κληρικών και η παροχή υπη-
ρεσιών ή έργου των εκκλησιαστικών υπαλλήλων του
πρώτου εδαφίου δεν γεννά καµία έννοµη σχέση εξαρτη-
µένης εργασίας, σύµβασης έργου ή άλλης εξάρτησης, ή
υποχρέωση ή ευθύνη του Δηµοσίου και υπόχρεες για
την καταβολή των αποδοχών τους είναι αποκλειστικά οι
Ιερές Μητροπόλεις εξ ιδίων πόρων. Οι κληρικοί της πα-
ρούσας δεν επιτρέπεται να µετέχουν στα Μητροπολιτικά
και Εκκλησιαστικά Συµβούλια.

12. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία απαντάται ο όρος
«µόνιµη οργανική θέση» ή «οργανική θέση» Μητροπολι-
τών, Βοηθού Επισκόπου, Ιεροκηρύκων, Εφηµερίων, Δια-
κόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας
της Κρήτης, νοείται αποκλειστικά και µόνο η οργανική
θέση που συστάθηκε µε νόµο ή προεδρικό διάταγµα και
κατανέµεται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 3.

13. Οι Κληρικοί των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλη-
σίας της Κρήτης που µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο και
σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κα-
κούργηµα ή για τα ακόλουθα αδικήµατα, λαµβάνουν το
πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους µε πράξη
του εκκαθαριστή αποδοχών:
α) κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά-

τη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφή-
µηση, οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενε-
τήσιας ζωής, σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού, τα α-
δικήµατα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιµετώπι-
ση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, παρά-
νοµη κατακράτηση, παράνοµη βία, αυτοδικία, απειλή,
διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων,
β) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, α-

θέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, διατάραξη
της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνε-
δριάσεων, απείθεια, στάση, αντιποίηση, παραβίαση
σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης της
αρχής,
γ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη ε-

γκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, πρόσκληση και
προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος, εγκληµατική ορ-
γάνωση, τροµοκρατικές πράξεις - τροµοκρατική οργάνω-
ση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής ειρήνης, α-
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πειλή διάπραξης εγκληµάτων, διασπορά ψευδών ειδήσε-
ων, προσβολή συµβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή
θρησκευτικής σηµασίας,
δ) τα αδικήµατα του ν. 927/1979  (Α΄ 139),
ε) προσηλυτισµό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938

(Α΄ 305),
στ) τα αδικήµατα του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εκκινεί αµελλη-

τί η διαδικασία παραποµπής των κληρικών στα αρµόδια
εκκλησιαστικά δικαστήρια και µέχρι την έκδοση της τε-
λεσίδικης απόφασης των εκκλησιαστικών δικαστηρίων
τελεί σε αναστολή η εγγραφή τους στο µητρώο θρη-
σκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014
(Α΄ 223) σε συνδυασµό µε το άρθρο 47 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142).

14. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκ-
κλησίας της Κρήτης, εφόσον απαλλαγούν µε  αµετάκλη-
τη δικαστική απόφαση, τους αποδίδεται το υπόλοιπο πε-
νήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους εντόκως,
σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65), για
τις οφειλές του Δηµοσίου, κατόπιν σχετικής αίτησής
τους στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. Ο τόκος οφεί-
λεται από την έκδοση της σχετικής πράξης περικοπής
της µισθοδοσίας κατ’ εφαρµογή της παρ. 14 µέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

15. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκ-
κλησίας της Κρήτης, εφόσον καταδικαστούν µε αµετά-
κλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα που αναφέ-
ρονται στην παρ. 13, διακόπτεται η µισθοδοσία τους
τους και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κένωσης της ορ-
γανικής θέσης που κατέχουν.

16. Ο Εισαγγελέας ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη,
ενηµερώνει παραχρήµα την οικεία Ιερά Μητρόπολη και
τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη
για κακούργηµα ή τα αδικήµατα της παρ. 13. Η Γραµµα-
τεία του ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδει την αµε-
τάκλητη δικαστική απόφαση της παρ. 15, ενηµερώνει πα-
ραχρήµα την οικεία Ιερά Μητρόπολη και τη Διεύθυνση
Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

17. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των υπη-
ρετούντων κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων
δεν θίγεται. Αυτοί συνεχίζουν να υπηρετούν χωρίς δια-
κοπή και καµία µεταβολή στην υπηρεσιακή και µισθολο-
γική τους κατάσταση στις ίδιες θέσεις που κατέχουν κα-
τά τον έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα εδάφια πρώτο
και δεύτερο εφαρµόζονται και στους κληρικούς των Ιε-
ρών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίοι
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  υπηρετούν ως α-
ποσπασµένοι στο Οικουµενικό Πατριαρχείο ή σε ένα (1)
εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά
Μονή του Σινά, χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση της
απόσπασης, αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνη γνώ-
µη του οικείου Μητροπολίτη και απόφαση της Ιεράς Ε-
παρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

18. Εφηµέριοι, Ιεροκήρυκες και Διάκονοι των Ιερών
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης επιτρέπεται να
αποσπώνται για την κάλυψη ποιµαντικών αναγκών στο
Οικουµενικό Πατριαρχείο ή σε ένα εκ των άλλων Πρε-
σβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά. Οι
αποσπώµενοι δεν δικαιούνται επιµίσθιο ή οποιουδήποτε
είδους πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση από το Δηµόσιο

για τη µετακίνηση, επιστροφή ή για τον χρόνο της από-
σπασής τους. Η δαπάνη της µισθοδοσίας τους συνεχίζει
να βαραίνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγ-
µατοποιείται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, τη σύµφω-
νη γνώµη του οικείου Μητροπολίτη και απόφαση της Ιε-
ράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η
απόσπαση διακόπτεται οποτεδήποτε µε απόφαση της Ιε-
ράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης κα-
τόπιν εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη, χωρίς να εί-
ναι προϋπόθεση ή αναγκαίος όρος η υποβολή σχετικής
αίτησης του αποσπασµένου. Εφηµέριοι, ιεροκήρυκες ή
διάκονοι των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της
Κρήτης που έχουν εκλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος ή εκλέγονται βοηθοί Επίσκοποι, Επίσκοποι,
Μητροπολίτες ή Αρχιεπίσκοποι του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου ή ενός εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρ-
χείων, επιτρέπεται να αποσπώνται σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παρούσα και συνεχίζουν να λαµβάνουν µόνο
τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται.

19. Υπάλληλοι µόνιµοι ή αορίστου χρόνου που ανή-
κουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και έχουν χει-
ροτονηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή χει-
ροτονούνται διάκονοι ή πρεσβύτεροι δικαιούνται από-
σπασης στην οικεία Μητρόπολη. Η απόσπαση διενεργεί-
ται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύµφωνης γνώ-
µης του οικείου Μητροπολίτη, µε κοινή απόφαση των αρ-
µοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και του κατά περίπτωση Υπουργείου, µε διάρκεια
ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης αποκλειστικά
έως άλλα δύο (2) έτη. Η µισθοδοσία των αποσπασµένων
υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης. Με-
τά τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της, οι υ-
πάλληλοι αυτοί δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, µετά-
ταξης στην οικεία Μητρόπολη της Εκκλησίας της Κρήτης
και λαµβάνουν τις αποδοχές της νέας τους θέσης. Η κα-
τά τα ως άνω µετάταξη διενεργείται, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του οικείου Μητροπολίτη και της Ιεράς Επαρχια-
κής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης µε κοινή απόφα-
ση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Εσωτερικών και του οικεί-
ου Υπουργείου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε κενή οργανική θέση ή,
εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, σε προσωποπαγή θέση
που συνιστάται µε την απόφαση µετάταξης στον φορέα
υποδοχής. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την µε
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Η αίτηση για µε-
τάταξη υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έ-
ξι (6) µηνών από τη λήξη της απόσπασης ή της παράτα-
σής της. Για την απόσπαση ή τη µετάταξη των προηγού-
µενων εδαφίων δεν απαιτείται γνώµη του οικείου υπηρε-
σιακού συµβουλίου του φορέα προέλευσης.

20. Με προεδρικό διάταγµα (π.δ.), που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών, µπορεί να καταργούνται υφι-
στάµενες διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, κατα-
νοµή, ανακατανοµή, µετατροπή ή µεταφορά οργανικών
θέσεων εφηµερίων, διακόνων, ιεροκηρύκων, βοηθού Επι-
σκόπου και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Εκκλησία
της Κρήτης, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιε-
ρές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, µε ταυτό-
χρονη σύσταση ισάριθµων αντίστοιχων µόνιµων οργανι-
κών θέσεων. Για την κατανοµή τους, εκδίδεται π.δ. κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 3 ύστερα από  γνώµη της Ιεράς
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Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία
διατυπώνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από τη γνωστοποίηση του σχετικού θέµα-
τος στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της
Κρήτης. Εάν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, το
π.δ. κατανοµής εκδίδεται χωρίς τη γνώµη αυτή.

Άρθρο 349
Μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων - 
Μεταφορές θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων - 
Μετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών 

υπαλλήλων 

1. Από τις πέντε (5) θέσεις διακόνων, που έχουν συ-
σταθεί µε το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄ 112) και έ-
χουν ανακατανεµηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 673/1977
(Α΄ 238) στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, µια (1) θέση
µετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλά-
δου ΤΕ Οικονοµικού. 

2. Οι δύο (2) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί µε
το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεµηθεί
µε το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Και-
σαριανής, Βύρωνος και Υµηττού, µετατρέπονται σε θέ-
σεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονοµικού.

3. Από τις τέσσερις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν
συσταθεί µε το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν α-
νακατανεµηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά
Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, µία (1) θέση µε-
τατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου
ΠΕ Οικονοµικού.

4. Η µία (1) θέση ιεροκήρυκα, που έχει συσταθεί µε το
άρθρο 25 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) και έχει κατανεµηθεί
µε το π.δ. 582/1980 (Α΄ 158) στην Ιερά Μητρόπολη Χίου,
Ψαρών και Οινουσσών, µετατρέπεται σε θέση εκκλησια-
στικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού.

5. α) Από τις τρεις  (3) θέσεις ιεροκηρύκων, που έχουν
συσταθεί µε τον ν. 817/1978 στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκ-
κης και Σταγών, µια (1) θέση ιεροκήρυκα µεταφέρεται
στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. 
β) Από τις έξι (6) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί

µε το άρθρο 1 του  ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανε-
µηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπο-
λη Τρίκκης και Σταγών, δυο (2) θέσεις διακόνων µεταφέ-
ρονται στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

6. Από τις τέσσερις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν
συσταθεί µε το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν α-
νακατανεµηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά
Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης,  µια (1) θέση µεταφέ-
ρεται στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

7. Η µία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου  κλάδου
ΥΕ  Κλητήρος της περ. ζ) της παρ. 10 του άρθρου 6 του
ν. 3255/2004 (Α΄ 138), η οποία προέκυψε από τη µετα-
τροπή µίας (1) θέσης διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Ύ-
δρας, Σπετσών και Αιγίνης του ν.δ. 1398/1973, µετατρέ-
πεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Δι-
οικητικού.

8. Η µία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού της  υποπερ. γ) της
περ. Α) του άρθρου 23 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), η ο-
ποία προέκυψε από τη µετατροπή µίας (1) θέσεως Διακό-
νου στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καµπα-
νίας του ν.δ. 1398/1973, µετατρέπεται σε θέση εκκλησια-
στικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

9. Η µία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, η οποία συστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) στην Ιερά
Μητρόπολη Μεσσηνίας µετά από κατάργηση µίας (1) θέ-
σης ιεροκήρυκα του άρθρου 25 του ν. 817/1978, µετα-
τρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ
Οδηγών.

10. Η µία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 1476/1984 (Α΄136), η οποία προέκυψε από τη µε-
τατροπή µίας (1) θέσης διακόνου του ν.δ. 1398/1973 και
κατανεµήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και
Οινουσσών µε την υπό στοιχεία Φ.031/259/Α1/31/
18.1.1985 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (Β΄ 128), µετατρέπεται σε θέση εκκλη-
σιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων.

11. Από τις πέντε (5) θέσεις διακόνων, που έχουν συ-
σταθεί µε το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανα-
κατανεµηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά
Μητρόπολη Χαλκίδος, µια (1) θέση µετατρέπεται σε θέ-
ση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού.

12. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύµφωνα
µε τις παρ. 1 έως 11, προστίθενται στις όµοιες θέσεις
του αντίστοιχου κλάδου και φορέα.

13. Για τη µισθοδοσία του προσωπικού που καταλαµ-
βάνει τις θέσεις των παρ. 1 έως 11 εφαρµόζεται ο
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και ως προς την υπηρεσιακή του
κατάσταση οι Κανονισµοί της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
(Δ.Ι.Σ.) του άρθρου 42 του ν. 590/1977 (Α΄ 146).

Άρθρο 350
Θέµατα Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών -
Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3512/2006 - 

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3, παρ. 1.α. άρθρου 5, 
παρ. 1 άρθρου 6 και παρ. 2 άρθρου 7 ν. 3512/2006  

1. Το άρθρο 2 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264), περί του σκο-
πού του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικού-
σα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών», αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 2

Σκοποί του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Δι-
οικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών» είναι: α)
η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαµικού Τε-
µένους Αθηνών, β) η υποστήριξη και η συµβολή στην κά-
λυψη των θρησκευτικών αναγκών και υποχρεώσεων των
µουσουλµάνων που διαβιούν στην Αττική, γ) η έγκυρη ε-
νηµέρωση της Πολιτείας και η πληροφόρηση του κοινού
για θέµατα που αφορούν τη µουσουλµανική θρησκεία και
ορθοπραξία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων µπορεί να ανατίθεται κάθε άλλος ειδικό-
τερος σκοπός συναφής µε τους σκοπούς του προηγού-
µενου εδαφίου.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3512/2006 περί της
εγκατάστασης και κατασκευής Τεµένους, µετά τη φράση
«µε σκοπό» διαγράφεται η φράση «τη Διοίκηση, διαχεί-
ριση και συντήρηση του, » και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση
του Τεµένους παραχωρείται από το Δηµόσιο δωρεάν, για
αόριστο χρόνο στο Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, µε σκοπό σύµ-
φωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.»
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3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.α του άρθρου 5 του
ν. 3512/2006, περί της διοίκησης του Νοµικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµέ-
νους Αθηνών» αντικαθίσταται ως προς τον ορισµό Προέ-
δρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ορίζεται το µέλος της
κατηγορίας α΄ως Προέδρος του Δ.Σ. και το µέλος της
κατηγορίας β΄ως Αντιπρόεδρος.

4. Η περ. δ) της παρ. 1.α. του άρθρου 5 του
ν. 3512/2006, περί της διοίκησης του Νοµικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµέ-
νους Αθηνών», τροποποιείται ως προς τα µέλη που συµ-
µετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο και η περ. δ) διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«δ) ένας (1) δικηγόρος παρ’  Αρείω Πάγω ή ένας (1)
θεολόγος, κατά προτίµηση µε ειδίκευση ή εµπειρία σε
θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρη-
σκευµάτων, µε τον αναπληρωτή του, µε τα αυτά προσό-
ντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
και.»

5. Στην παρ. 1.α. του άρθρου 5 του ν. 3512/2006 περί
της διοίκησης του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου
«Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών» προ-
στίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, που εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διορίζεται το
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της περ. δ) της παρ.
1.α. του άρθρου 5 για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητι-
κού Συµβουλίου που έχει οριστεί µε την υπό στοιχεία
98380/Θ1/9.8.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 668/2021) απόφαση της Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μέχρι την έκδοση
της απόφασης του προηγουµένου εδαφίου το Διοικητικό
Συµβούλιο λειτουργεί κανονικά.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3512/2006 περί του
µουσουλµάνου θρησκευτικού λειτουργού (Ιµάµη) αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«1. Στο Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών τοποθετείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µου-
σουλµάνος θρησκευτικός λειτουργός (Ιµάµης), µετά από
εισήγηση του Δ.Σ., µε θητεία δύο (2) ετών, που µπορεί να
ανανεωθεί. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση του Δ.Σ., µπορεί να
τοποθετούνται µέχρι δύο (2) βοηθοί Ιµάµη, οι οποίοι επι-
κουρούν τον θρησκευτικό λειτουργό (Ιµάµη), µε θητεία
δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεωθεί. Ο Ιµάµης και οι
βοηθοί Ιµάµη ασκούν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντά
τους, ως θρησκευτικοί λειτουργοί, έτσι ώστε να διευκο-
λύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των
µουσουλµάνων. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς
τις µουσουλµανικές κοινότητες στις οποίες έχει παρα-
χωρηθεί το Τέµενος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παρ. 4β του άρθρου 5, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές.
Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του µουσουλµάνου
θρησκευτικού λειτουργού και των βοηθών καθορίζονται
µε απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται
ο ακριβής τίτλος προσφώνησης του µουσουλµάνου θρη-
σκευτικού λειτουργού και των βοηθών Ιµάµη.»

7. Στο άρθρο 6 του ν. 3512/2006 προστίθενται παρ. 3
και 4 ως εξής: 

«3. Οι βοηθοί µουσουλµάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί
λαµβάνουν το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των τακτικών
αποδοχών του µουσουλµάνου θρησκευτικού λειτουρ-

γού, καθώς και τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του
µισθολογίου του Δηµοσίου επιδόµατα, εφόσον πληρού-
νται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών
διενεργούνται οι νόµιµες κρατήσεις. Οι αποδοχές βαρύ-
νουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισµό του Ν.Π.Ι.Δ. κα-
τόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
και καταβάλλονται στον δικαιούχο µε χρηµατικό ένταλ-
µα πληρωµής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτόν.

4. Συστήνεται «Θρησκευτική Επιτροπή Ισλαµικού Τεµέ-
νους Αθηνών», αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη µε
τους αναπληρωµατικούς τους, µε θητεία ενός έτους, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ.. Με την ίδια α-
πόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος. Σκοπός της Θρησκευτικής
Επιτροπής είναι να επικουρεί συµβουλευτικά το Δ.Σ. του
Νοµικού Προσώπου για την εκπλήρωση των σκοπών του,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2. Με απόφαση του Δ.Σ. ορί-
ζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες και ρυθµίζονται η ορ-
γάνωση και η λειτουργία της Θρησκευτικής Επιτροπής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζεται η αποζηµίωση
των µελών της Θρησκευτικής Επιτροπής, κατά παρέκκλι-
ση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

8. H παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3512/2006 περί του
διαχειριστικού ελέγχου του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτι-
κού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους
Αθηνών»  τροποποιείται µε την εισαγωγή παρέκκλισης
στη ρύθµιση της αποζηµίωσης των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζεται η
αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου κα-
τά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

Άρθρο 351
Θέµατα Ιεροδιδασκάλων Ισλαµικής Θρησκείας - 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 και άρθρου 38 

ν. 3536/2007

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42),
περί της πρόσληψης ιεροδιδασκάλων µε σύµβαση εργα-
σίας ορισµένου χρόνου, επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «διάρκειας µέχρι εν-
νέα (9) µηνών» αντικαθίσταται µε τη φράση «διάρκειας
µέχρι δέκα (10) µηνών», β) προστίθεται νέο τέταρτο εδά-
φιο, γ) επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαµβάνονται µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι δέκα (10)
µηνών, κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης. Η σύµβαση υπο-
γράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
και ορίζει και τον τόπο άσκησης των καθηκόντων του κά-
θε ιεροδιδασκάλου, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες, ο
οποίος µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα τεµένη. Αν
ο ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρε-
σίες του σε σχολείο ή σε µουσουλµανικό Ιεροσπουδα-
στήριο της Θράκης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
36, τεκµαίρεται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύµβαση
εργασίας µε σύµφωνη γνώµη και των δύο (2) µερών, µε
αντίστοιχη µείωση της απασχόλησής του στα τεµένη ό-
που τοποθετήθηκε. Προς τούτο, ενηµερώνεται άµεσα
και ο οικείος Μουφτής. Οι ιεροδιδάσκαλοι ασφαλίζονται
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υποχρεωτικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πρώην Ίδρυµα Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ.).»

2. Στο άρθρο 38 του ν. 3536/2007, περί της συγκρότη-
σης επιτροπής για την επιλογή των ιεροδιδασκάλων,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο, επέρχονται νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, και το άρθρο 38 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 38

Η επιλογή των ιεροδιδασκάλων γίνεται από πενταµελή
επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον οικείο Μου-
φτή, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τον αναπληρωτή του, γ)
ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) ειδικευµένο στις ισλαµικές σπουδές ή έναν (1)
πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.)
συναφούς γνωστικού αντικειµένου ή έναν (1) απόφοιτο
της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης
(Ε.Π.Α.Θ.), µε τον αναπληρωτή του, δ) έναν (1) έγκριτο
µουσουλµάνο θεολόγο µε τον αναπληρωτή του, ο οποί-
ος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-
των και ε) έναν (1) έγκριτο µουσουλµάνο θεολόγο µε
τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από τον οι-
κείο Μουφτή. Χρέη γραµµατέα χωρίς δικαίωµα ψήφου α-
ναλαµβάνει δηµόσιος υπάλληλος. Η επιτροπή συγκρο-
τείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. Η αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα της
επιτροπής καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών κατά πα-
ρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).»

Άρθρο 352
Οργανισµοί Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ Κω 
και Ρόδου - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 117 

ν. 4821/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 117 του
ν. 4821/2021 (Α΄ 134), περί της δυνατότητας εκποίησης
αφιερωµάτων των Οργανισµών Διαχείρισης Κτηµάτων
Βακούφ Κω και Ρόδου, η φράση «εκτός συναλλαγής» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «εντός συναλλαγής» και η
παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Οι Οργανισµοί, για τη βέλτιστη ανάπτυξη και εξυ-
πηρέτηση των σκοπών τους και ιδίως για την εξασφάλι-
ση της διηνεκούς λειτουργίας τους, τη διατήρηση και συ-
ντήρηση των σηµαντικότερων αφιερωµάτων και την κά-
λυψη σηµαντικών ή έκτακτων δαπανών τους, δύνανται
να εκποιούν εκ των αφιερωµάτων, µόνο τα εντός συναλ-
λαγής ακίνητα και κινητά πράγµατα που κατέχουν, εφό-
σον δεν υφίσταται ρητή αντίθετη διάταξη του αφιερωτή
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η εκµετάλ-
λευση του πράγµατος κατά επωφελέστερο τρόπο. Ακί-
νητα και κινητά πράγµατα που δεν είναι αφιερώµατα, εκ-
ποιούνται χωρίς τον περιορισµό του πρώτου εδαφίου,
κατά τους όρους που έχει θέσει ο κληρονοµούµενος ή ο
δωρητής. Σε κάθε περίπτωση, η εκποίηση γίνεται κατό-
πιν έκθεσης εκτίµησης αξίας ακινήτου, µε δηµόσιο πλει-
στηριασµό, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τον εκούσιο πλειστη-
ριασµό. Αν κηρυχθεί άγονος ο πλειστηριασµός, επιτρέ-
πεται η επανάληψή του µετά την πάροδο δύο (2) µηνών.

Μετά από τρεις (3) άγονους πλειστηριασµούς, επιτρέπε-
ται η απευθείας πώληση του ακινήτου, µε όρους και τίµη-
µα που καθορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο µε αιτιολογη-
µένη απόφασή του.» 

Άρθρο 353
Εξετάσεις για την εισαγωγή στα Γενικά Εκκλησιαστικά

Γυµνάσια και στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια - 
Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 123 του ν. 4823/2021

Στο άρθρο 123 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί της ει-
σαγωγής µαθητών και µαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχο-
λεία, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων η εισαγωγή των µαθητών ή των αποφοίτων της
παρ. 2 του παρόντος µπορεί να πραγµατοποιείται σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται για την εισαγωγή µαθητών στα
Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) µε την απόφαση του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111), σχετικά µε τον τύπο των εξετάσεων ή της δο-
κιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων συµµετοχής στις εξετάσεις, τη διαδικασία, τον
χρόνο και τα αρµόδια όργανα για τη διενέργεια των εξε-
τάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικα-
σίας και των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, µε
την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 4692/2020 καθορίζεται και για το µάθηµα των θρη-
σκευτικών κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τον τύπο
των εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη
διαδικασία, τον χρόνο και τα αρµόδια όργανα για τη διε-
νέργεια των εξετάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλη-
του της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Άρθρο 354
Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -

Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4763/2020

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της συµµετοχής καταρτιζό-
µενων στα δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ε.Κ.) σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), διαγράφονται οι λέξεις «αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» και η παρ. 1 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Οι καταρτιζόµενοι στα δηµόσια και στα ιδιωτικά
Ι.Ε.Κ.  δύνανται, στο πλαίσιο προγραµµάτων της ΕΕ στον
τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
να πραγµατοποιούν µέρος της θεωρητικής ή και της ερ-
γαστηριακής κατάρτισής τους σε πιστοποιηµένους φο-
ρείς κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε
κράτη µέλη της ΕΕ. Οι καταρτιζόµενοι παρακολουθούν
ειδικότητες αντίστοιχες µε αυτές οι οποίες παρέχονται
στο Ι.Ε.Κ. προέλευσής τους και λαµβάνουν τις πιστωτι-
κές µονάδες που αποδίδονται σύµφωνα µε τους Οδη-
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γούς Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την
αρµόδια αρχή του κράτους υποδοχής.»

Άρθρο 355
Πειραµατικές ειδικότητες και ειδικότητες µε 

πιλοτικό πρόγραµµα των Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Τροποποίηση 

άρθρου 29 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 29 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί παροχής
ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 29
διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 29
Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης

Στα Ι.Ε.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζο-
νται µε βάση της ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας
και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικο-
νοµίας, σύµφωνα µε την παρ. 19 του άρθρου 34. Με την
ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραµατικές ει-
δικότητες ή ειδικότητες µε πιλοτικό πρόγραµµα για την ι-
κανοποίηση εστιασµένων αναγκών της οικονοµίας ή την
εφαρµογή καινοτοµικών µεθόδων ή πιλοτικών θεµατικών
ενοτήτων.»

Άρθρο 356
Αντιστοίχιση ειδικοτήτων των Ινστιτούτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης -
Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 34 ν. 4763/2020

Στην παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
περί της ρύθµισης θεµάτων για τις ειδικότητες που παρέ-
χονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), διευκρινίζεται ότι µε την απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.), α-
ντιστοιχίζονται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ιν-
στιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, και η παρ. 19 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«19. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγη-
ση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροπο-
ποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργού-
νται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ..»

Άρθρο 357
Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας -
Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36 ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί του εργαστηριακού µαθήµα-
τος ειδικότητας στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητεί-
ας, διευκρινίζεται ότι το εργαστηριακό µάθηµα της υπο-
περ. αα) πραγµατοποιείται εκτός ωραρίου των Επαγγελ-
µατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), στην υποπερ. αβ) εξειδικεύο-
νται οι κατά περίπτωση διδάσκοντες των εργαστηριακών
µαθηµάτων και η στελέχωση των τµηµάτων αυτών, το
τελευταίο εδάφιο, περί αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
καταργείται, στην υποπερ. αγ) προστίθεται νέο πρώτο ε-
δάφιο και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής: 

«α) Εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας, ως εξής:
αα) Το εργαστηριακό µάθηµα πραγµατοποιείται στα

Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Ε.Κ., που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ.
εκτός ωραρίου λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.. Το µάθηµα δεν
πραγµατοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των
Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών δια-
κοπών. 
αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό µάθηµα είναι: i)

εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης, µε αµοιβή ή ii) αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί, αν τα τµήµατα δεν συµπληρώνονται από
τους µόνιµους εκπαιδευτικούς του στοιχείου i). Οι διδά-
σκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο
εργαστηριακό µάθηµα, πραγµατοποιούν και την παρακο-
λούθηση της µάθησης στον χώρο εργασίας µέσω της ε-
ποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έρ-
γου, χωρίς µείωση του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχο-
λική µονάδα στην οποία υπηρετούν. Οι αναπληρωτές εκ-
παιδευτικοί, οι οποίοι µπορούν να διδάξουν στο Μεταλυ-
κειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, σύµφωνα µε τις αναθέ-
σεις που ισχύουν, προσλαµβάνονται από τη Γενική Διεύ-
θυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης και αναλαµβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία
και την εποπτεία των τµηµάτων Μαθητείας, τα οποία λο-
γίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέ-
πεια. 
αγ) Για τη λειτουργία των τµηµάτων του Μεταλυκεια-

κού έτους - Τάξη Μαθητείας ορίζονται ως Υπεύθυνοι Ε-
ποπτείας, µε αµοιβή, ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. και ο Δι-
ευθυντής του Ε.Κ. για την εκτός ωραρίου απασχόλησή
του στο πρόγραµµα. Η αµοιβή για την απασχόληση των
Υπεύθυνων Εποπτείας και των εκπαιδευτικών του στοι-
χείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) µπορεί να χρηµατο-
δοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Η αµοιβή
για την απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
του στοιχείου ii) της υποπερ. αβ) της περ. α) µπορεί να
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους,
σύµφωνα µε διατάξεις που αφορούν σε αµοιβές αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020, περί
της διάρκειας του προγράµµατος του Μεταλυκειακού έ-
τους - Τάξη Μαθητείας, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται,
προστίθενται νέα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια, και
η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Το πρόγραµµα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη
Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους
και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόµενου έ-
τους. Η περίοδος παροχής των εργαστηριακών µαθηµά-
των δύναται να ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Η περίοδος µά-
θησης στον εργασιακό χώρο δύναται να πραγµατοποιεί-
ται από 1ης Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου
έτους. Το πρόγραµµα θεωρείται ολοκληρωµένο µε τη
συµπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού µαθήµατος
ειδικότητας και των ηµερών µάθησης στον εργασιακό
χώρο, όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης
κάθε ειδικότητας. Η κατανοµή µεταξύ εργαστηριακού
µαθήµατος και προγράµµατος µάθησης σε εργασιακό
χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικό-
τητας.»
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Άρθρο 358
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυκειακό 

Έτος - Τάξη Μαθητείας - 
Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 4763/2020

1.  Από τον καθορισµό του κανονισµού λειτουργίας
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας, στην περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) α-
φαιρείται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτεί-
ας µε το εργαστηριακό και το διδακτικό ωράριο των εκ-
παιδευτικών, και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής: 

«α) Καθορίζεται ο κανονισµός λειτουργίας του Μετα-
λυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας, που περιλαµβάνει
την αναλογία διδασκόντων µαθητευοµένων στο εργα-
στηριακό µάθηµα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα
κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητή-
µατα τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των
µαθητευοµένων, τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητευο-
µένων στο εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας και σε ερ-
γασιακό χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα εργο-
δοτών και µαθητευοµένων, την εποπτεία και την αξιολό-
γηση των τµηµάτων Μαθητείας, θέµατα διασφάλισης
ποιότητας, θέµατα που αφορούν στα τηρούµενα υπηρε-
σιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζη-
τήµατα που αφορούν στο έργο και τις αρµοδιότητες των
υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίη-
ση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας, σύµφω-
να µε το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύ-
θυνων Υποστήριξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. µε σύµβαση ορι-
σµένου χρόνου, τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις
αρµοδιότητες και τα παραδοτέα τους, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα για την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία των τµηµάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μα-
θητείας.»

2. Οι εξουσιοδοτήσεις των περ. δ) και ε) της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισµού θεµά-
των για τους Συντονιστές Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και τους Υπεύθυνους Διευθύνσε-
ων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθη-
τεία, εξειδικεύονται, και οι περ. δ) και ε) της παρ. 1 δια-
µορφώνονται ως εξής: 

«δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολό-
γησης και επιλογής των εκπαιδευτικών του στοιχείου i)
της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και η
διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, ο
τρόπος και η διαδικασία απόσπασης των Συντονιστών
Π.Δ.Ε. και των Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία όπου
απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.

ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρµοδιότητες, καθώς και
τα παραδοτέα σε µηνιαία βάση για την καταβολή της α-
µοιβής των Υπεύθυνων Εποπτείας της υποπερ. αγ) και
των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της
περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των Συντονιστών
Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.»

3. Στο αντικείµενο της εξουσιοδότησης της παρ. 4 του
άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισµού αµοι-
βών των εκπαιδευτικών, προστίθενται ο Υπεύθυνος Επο-
πτείας και οι εκπαιδευτικοί του στοιχείου i) της υποπερ.
αβ) της περ. α) του άρθρου 36, και η παρ. 4 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµά-
των, καθορίζονται η αµοιβή του Υπεύθυνου Εποπτείας
και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ)

της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των εκπαιδευτικών
που δύνανται να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστι-
κό Πρόγραµµα Πιστοποίησης, ως επιµορφωτές και επό-
πτες, το ύψος και ο τρόπος προσδιορισµού της αµοιβής
των Συντονιστών της παρ. 2 του άρθρου 39, των Υπευθύ-
νων της παρ. 3 του άρθρου 39, των εκπαιδευτικών της
παρ. 5 του άρθρου 39, και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότε-
ρο θέµα.»

4. Στην εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του
ν. 4763/2020, περί ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έ-
τους - Τάξη Μαθητείας, προστίθεται η δυνατότητα αντι-
στοίχισης ειδικοτήτων και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.
& Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται,
αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδι-
κότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη
Μαθητείας και ρυθµίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέ-
µα.»

5. Στην απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 40 του
ν. 4763/2020, περί του καθορισµού της λειτουργίας των
τµηµάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πι-
στοποίησης, προστίθεται και η λειτουργία των τµηµάτων
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας και η παρ.
10 διαµορφώνεται ως εξής:

«10. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των
τµηµάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πι-
στοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λει-
τουργίας τους και το απογευµατινό ωράριο λειτουργίας
τους, καθώς και η λειτουργία των τµηµάτων του Μεταλυ-
κειακού έτους - Τάξη Μαθητείας.»

Άρθρο 359
Οδηγοί Κατάρτισης -

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 41 ν. 4763/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των οδηγών κατάρτισης των
Πειραµατικών και Θεµατικών Ινστιτούτων Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Πειραµατικών Ε-
παγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δηµό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αντικαθίστα-
ται, προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφια, και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύµφωνα µε τους ο-
ποίους παρέχονται οι πειραµατικές ειδικότητες ή οι ειδι-
κότητες µε πιλοτικό πρόγραµµα στα Πειραµατικά και Θε-
µατικά Ι.Ε.Κ., καθώς και στις Πειραµατικές ΕΠΑ.Σ. Μαθη-
τείας της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.),
δεν είναι υποχρεωτική η εφαρµογή του δεύτερου εδαφί-
ου της παρ. 1. Οι οδηγοί κατάρτισης της παρούσας τίθε-
νται σε ισχύ µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθη-
σης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) για πειραµατική και
πιλοτική εφαρµογή. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτι-
σης της παρούσας πραγµατοποιείται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά την ολοκλήρωση δύο (2) κύκλων κα-
τάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης της εφαρµογής τους
από τα οικεία Συµβούλια Σύνδεσης µε την Παραγωγή και
την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του Κε-
ντρικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).»
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2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η Σεπτεµβρίου
2021.

Άρθρο 360
Πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης - Προσθήκη παρ. 15Α στο άρθρο 169 του 

ν. 4763/2020

Μετά την παρ. 15 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄
254), προστίθεται παρ. 15Α ως εξής: 

«15Α. Απόφοιτοι ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που ολοκλήρωσαν επαγγελµα-
τική κατάρτιση του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), καθώς και από-
φοιτοι ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. που ολοκλήρωσαν επαγγελµα-
τική κατάρτιση του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), συµµετέχουν,
έως την 31η Δεκεµβρίου 2023, σε εξετάσεις πιστοποίη-
σης µε τους καταλόγους ερωτήσεων που ίσχυαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι την 20ή Δεκεµβρί-
ου 2020.»

Άρθρο 361
Εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιµία πτυχίων 

επαγγελµατικής ειδικότητας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) -
Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Η παρ. 16 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
περί των µεταβατικών διατάξεων, τροποποιείται, ως
προς τις ηµεροµηνίες των εξεταστικών περιόδων και
των εξετάσεων πιστοποίησης για την ισοτιµία και η παρ.
16 διαµορφώνεται ως εξής: 

«16. Το πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της παρ. 2 του
άρθρου 12 και της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4186/2013, το οποίο λαµβάνουν όσοι συµµετέχουν ε-
πιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
έως και τις εξεταστικές περιόδους µέχρι την 30ή.6.2023,
είναι ισότιµο µε το δίπλωµα επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της περ. στ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, που απονέµεται
σε όσους συµµετέχουν επιτυχώς στην κοινή εξέταση πι-
στοποίησης όλων των αποφοίτων του µεταλυκειακού ε-
πιπέδου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Κ.), που θα διοργανώνεται από την 1η.7.2023 και ε-
φεξής.»

Άρθρο 362
Καταβολή αµοιβής µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτών

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήµων - 
Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 27 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), περί των µεταβατικών διατάξεων, επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις: α) στις περ. α) και β) της παρ. 27
µετά τις λέξεις «καθορίζεται», προστίθεται η φράση «α-
πό 1ης.9.2020», β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η
παρ. 27 διαµορφώνεται ως εξής:  

«27. Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Νέα Φάση» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση» εξαιρείται από τις διατάξεις του κε-
φαλαίου Θ΄. Τα άρθρα 8 και 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)
καταργούνται µε την ολοκλήρωση της Πράξης του προη-
γούµενου εδαφίου. 

α) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφά-
σεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 και της περ.
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 73, η ωριαία αποζηµίωση για
τους εκπαιδευτές επαγγελµατικής κατάρτισης που απα-
σχολούνται στα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. και για το ωροµίσθιο εκ-
παιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας καθορίζεται από 1ης.9.2020, σύµ-
φωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.
2/106902/0022/10-12-2013 (Β΄ 3276), όπως ισχύει. 
β) Η ωριαία αποζηµίωση για τους εκπαιδευτές που α-

πασχολούνται στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δή-
µων στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση» καθο-
ρίζεται από 1ης.9.2020, σύµφωνα µε την κοινή υπουργι-
κή απόφαση υπ’ αριθµ. 2/106902/0022/10-12-2013       (Β΄
3276), όπως ισχύει.
Η δαπάνη πρέπει να βρίσκεται εντός του Μεσοπρόθε-

σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.»

Άρθρο 363
Πρακτική άσκηση των καταρτιζόµενων των
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης - 

Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), περί µεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έ-
τος 2022, έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι κα-
ταρτιζόµενοι των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ε.Κ.), που δεν είχαν πραγµατοποιήσει την πρακτι-
κή άσκηση έως την έναρξη ισχύος του  ν. 4763/2020
(Α΄ 254) να την ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται µε ανα-
φορά στο έτος 2024 και η παρ. 31 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«31. Οι καταρτιζόµενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν
πραγµατοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη
ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώ-
σουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύµ-
φωνα µε τους όρους του άρθρου 27.»

Άρθρο 364
Ηλεκτρονική έκδοση τίτλων του Εθνικού 
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

Όλοι οι τίτλοι που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισµός Πι-
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανα-
τολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για όλα τα συστήµατα πιστοποί-
ησης που υλοποιεί εκδίδονται ηλεκτρονικά. Ο τύπος των
τίτλων, όπως διπλωµάτων, πτυχίων, βεβαιώσεων πιστο-
ποίησης, και βεβαιώσεων επάρκειας, καθώς και οι λεπτο-
µέρειες του τύπου των τίτλων και της ηλεκτρονικής έκ-
δοσης αυτών καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Άρθρο 365
Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης - Τροποποιήσεις άρθρου 4 
ν. 4115/2013

1. Στην παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
περί της αρµοδιότητας του Διοικητικού Συµβουλίου
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(Δ.Σ.) του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι-
ΝΕΔΙΒΙΜ), η φράση «σε άλλη διάταξη του νόµου αυτού»
αντικαθίσταται από τη φράση «στον παρόντα ή σε άλλη
διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας» και η παρ. 11 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«11. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, το οποίο α-
φορά στη λειτουργία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα ή σε άλλη διάταξη της κείµε-
νης νοµοθεσίας.»

2. Η παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013, περί του
καθορισµού κάθε άλλης λεπτοµέρειας για τη λειτουργία
του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ µε απόφαση του Δ.Σ., που εγκρί-
νεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«12. Με τον κανονισµό που προβλέπεται στο άρθρο 7
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε τη λει-
τουργία του Δ.Σ.»

3. Η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013, περί της
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«13. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει
αρµοδιότητές του στον Πρόεδρό του, καθώς και να ε-
γκρίνει τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων  του Προέδρου από
τον ίδιο στον Αντιπρόεδρο, σε άλλα µέλη του Δ.Σ. ή σε
υπαλλήλους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που κατέχουν θέση ευθύνης.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή το µέλος του Δ.Σ. δεν έ-
χουν δικαίωµα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη από-
φασης που αφορά στη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σ΄ αυ-
τούς.»

Άρθρο 366
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - 
Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4115/2013

Στον ν. 4115/2013 (Α΄ 24) µετά από το άρθρο 4 προ-
στίθεται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δικαστικώς και εξωδίκως,

ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής ή τρίτου.
β) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του

ιδρύµατος και εποπτεύει και συντονίζει τη δράση τους
µέσα στο πλαίσιο που χαράσσουν οι αποφάσεις του Δ.Σ..
γ) Μεριµνά και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την

επίτευξη των σκοπών του ιδρύµατος, την προαγωγή του
έργου του και την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουρ-
γία του, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του
Δ.Σ..
δ) Συντονίζει τις δράσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, παρακολουθεί

την εξέλιξή τους, µελετά και επεξεργάζεται κάθε σχετι-
κό θέµα και ενηµερώνει το Δ.Σ..
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται α-

πό τον παρόντα ή από το Δ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 13
του άρθρου 4, ή από οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κεί-
µενης νοµοθεσίας. 

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ-
νεται από τον Αντιπρόεδρο.

3. Μετά από έγκριση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος µπορεί να
αναθέτει συγκεκριµένες κάθε φορά αρµοδιότητές του
στον Αντιπρόεδρο, σε µέλη του Δ.Σ. ή σε υπαλλήλους
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που κατέχουν θέσεις ευθύνης.»

Άρθρο 367
Οικονοµική διαχείριση του Ιδρύµατος Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης - Προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο
άρθρο 6 του ν. 4115/2013

Στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), περί της οικονο-
µικής διαχείρισης του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), προστίθενται παρ. 7, 8 και 9 ως ε-
ξής:

«7. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει όλες τις ατέλειες και φορολογι-
κές απαλλαγές του Δηµοσίου, µε εξαίρεση την απαλλα-
γή από τα τέλη κυκλοφορίας ιδιοκτησίας του, τους φό-
ρους δωρεάς, κληρονοµιάς, µεταβίβασης ακινήτων και
του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Ως
προς τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) ισχύει ο Κώ-
δικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄
248).

8. Οφειλές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από οποιαδήποτε αιτία προ-
σαυξάνονται, αν υπάρχει υπερηµερία, µε το νόµιµο επι-
τόκιο που ισχύει για το Δηµόσιο. Σε περίπτωση βεβαιω-
µένων οφειλών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη φορολογική διοίκηση,
οι οφειλές αυτές επιβαρύνονται µε τόκους εκπρόθεσµης
καταβολής σύµφωνα µε το  άρθρο 6, περί τόκων και προ-
στίµου εκπρόθεσµης καταβολής, του Κώδικα Εισπράξε-
ως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) ή το άρθρο
53, περί τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, του Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), κατά πε-
ρίπτωση.

9. Για την επίτευξη των σκοπών και την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ µπορεί να συνάπτει
προγραµµατικές συµβάσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 100
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί της σύναψης προγραµµα-
τικών συµβάσεων, καθώς και 12, περί των δηµοσίων συµ-
βάσεων µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα, και 44, πε-
ρί της τεχνικής επάρκειας αναθετουσών αρχών στις δη-
µόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, του ν. 4412/2016
(Α΄ 147).»

Άρθρο 368
Κανονισµός λειτουργίας του Ιδρύµατος Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης - Τροποποίηση άρθρου 7 

ν. 4115/2013

Στο άρθρο 7 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), περί του κανονι-
σµού λειτουργίας του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), επέρχονται οι ακόλουθες τροπο-
ποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζεται ότι η υ-
πουργική απόφαση µε την οποία καταρτίζεται ο κανονι-
σµός λειτουργίας του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης είναι κοινή υπουργική απόφαση, β) το δεύτερο
εδάφιο τροποποιείται: βα) µε την αντικατάσταση της
φράσης «Με τον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται ιδίως τα
εξής» από τη φράση «Με τον κανονισµό αυτόν ιδίως»,
ββ) µε την αντικατάσταση της περ. β), βγ) µε την αντικα-
τάσταση της περ. γ), βδ) µε την τροποποίηση της περ. δ)
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ώστε ο καθορισµός των προσόντων, των όρων πρόσλη-
ψης και εργασίας, καθώς και η βαθµολογική και µισθολο-
γική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού να γίνεται
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και βε) µε νοµοτεχνικές βελ-
τιώσεις και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Κανονισµός λειτουργίας του Ιδρύµατος Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υ-
πουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητι-
κού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), καταρτίζεται ο κανονισµός
λειτουργίας του. Με τον κανονισµό αυτόν ιδίως:
α) Θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του Δ.Σ..
β) Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες των οργάνων και υ-

πηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
γ) Ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που αφορά στη µεταβίβαση

αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 4. 
δ) Ορίζονται τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και ερ-

γασίας, καθώς και η βαθµολογική και µισθολογική εξέλι-
ξη του κάθε φύσης προσωπικού, µέσα στο πλαίσιο της
κείµενης νοµοθεσίας.
ε) Θεσπίζεται το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.»

Άρθρο 369
Προσωπικό του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 9 
του ν. 4115/2013

Στο άρθρο 9 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), περί του προσω-
πικού του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Για την πρόσληψη προσωπικού που πρόκειται να α-
πασχοληθεί σε δηµόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο προ-
γραµµάτων, δράσεων ή έργων που χρηµατοδοτούνται α-
πό ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, το Ίδρυµα Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Δη-
µοσίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάτα-
ξη. Οι σχετικές συµβάσεις αποτελούν συµβάσεις µίσθω-
σης έργου.»

Άρθρο 370
Εσωτερική διάρθρωση - Οργανωτική δοµή 

του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - 
Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 4115/2013

Το άρθρο 10 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), περί της εσωτε-
ρικής διάρθρωσης και της οργανωτικής δοµής του Ιδρύ-
µατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 10
Εσωτερική διάρθρωση - Οργανωτική δοµή ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαρθρώνεται, σε επίπεδα διοίκησης και
οργανωτικές µονάδες, ως εξής:
α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης
Περιλαµβάνει το Διοικητικό Συµβούλιο και τις αυτοτε-

λείς οργανωτικές µονάδες και Συµβούλους που υπάγο-
νται στο Διοικητικό Συµβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτι-
κές µονάδες - οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύµβου-

λοι του επιπέδου αυτού είναι: 
Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συµβούλιο:
αα) Νοµική Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο

διεύθυνσης.
αβ) Τµήµα Γραµµατείας Νοµικής Υπηρεσίας, το οποίο

υπάγεται στη Νοµική Υπηρεσία και λειτουργεί σε επίπε-
δο τµήµατος.
αγ) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. 
αδ) Τµήµα Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου, το ο-

ποίο λειτουργεί σε επίπεδο τµήµατος. 
αε) Τµήµα Δηµοσιότητας και Προβολής, το οποίο λει-

τουργεί σε επίπεδο τµήµατος. 
αστ) Σύµβουλοι Διοίκησης
αζ) Τµήµα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο λειτουργεί

σε επίπεδο τµήµατος.
αη) Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το ο-

ποίο λειτουργεί σε επίπεδο τµήµατος.
β) Επίπεδο Διευθύνσεων, το οποίο περιλαµβάνει τις

Διευθύνσεις:
βα) Συγχρηµατοδοτούµενων και Αναπτυξιακών Προ-

γραµµάτων
ββ) Προγραµµάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων
βγ) Εκπαιδευτικής Μέριµνας και Τεχνικών Υπηρεσιών
βδ) Διοικητικών Υπηρεσιών
βε) Οικονοµικών Υπηρεσιών
γ) Επίπεδο τµηµάτων, το οποίο περιλαµβάνει τα ακό-

λουθα τµήµατα ανά διεύθυνση:
γα) Διεύθυνση Συγχρηµατοδοτούµενων και Αναπτυ-

ξιακών Προγραµµάτων:
i) Τµήµα Σχεδιασµού Δράσεων
ii) Τµήµα Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Προ-

γραµµάτων
γβ) Διεύθυνση Προγραµµάτων Νεολαίας και Ειδικών

Δράσεων:
i) Τµήµα Σχεδιασµού Δράσεων
ii) Τµήµα Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Προ-

γραµµάτων Νεολαίας
iii) Τµήµα Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Δράσε-

ων
γγ) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριµνας και Τεχνικών

Υπηρεσιών:
i) Τµήµα Προγραµµατισµού Υποδοµών και Δοµών
ii) Τµήµα Μελετών και Τυποποίησης
iii) Τµήµα Κατασκευών
γδ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:
i) Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας
ii) Τµήµα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυνα-

µικού
iii) Τµήµα Μισθοδοσίας
γε) Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών:
i) Τµήµα Προµηθειών και Διοικητικής Μέριµνας
ii) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης - Λογιστήριο
iii) Τµήµα Διαχείρισης Περιουσίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 371
Αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού 

Σχολείου και Νηπιαγωγείου

1. Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρµο-
γή νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτι-

197



κού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύµφωνα µε τις αρχές
και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες
παραγράφους. 

2. α) Το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου
Δηµοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες:
αα) Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσηµβρινό γεύµα - Διατρο-
φική αγωγή», διάρκειας µίας (1) διδακτικής ώρας καθη-
µερινά, εντάσσεται, επ΄ ευκαιρία και του µεσηµβρινού
γεύµατος, το διδακτικό αντικείµενο της διατροφικής α-
γωγής, το οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα (14.10 έ-
ως 14.55). 

ii) Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη - Προετοιµασία»,
διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλά-
χιστον για µια (1) διδακτική ώρα καθηµερινά, το γνωστι-
κό αντικείµενο της «Μελέτης - Προετοιµασίας» στη
γλώσσα και τα µαθηµατικά, το οποίο ανατίθεται σε εκ-
παιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων. Στη ίδια ζώ-
νη δύναται να εντάσσεται µία (1) διδακτική ώρα µε αντι-
κείµενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά,
αθλητισµός, εικαστικά, µουσική, θεατρική αγωγή και τε-
χνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),  τα ο-
ποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου
κλάδου. 

iii) Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όµιλοι»,
εντάσσονται, για συνεχόµενο δίωρο καθηµερινά, µε εν-
διάµεσο ολιγόλεπτο διάλειµµα, οι σχολικοί µαθητικοί ό-
µιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να
προσφέρεται δράση, δηµιουργική απασχόληση, ελεύθε-
ρη έκφραση και ψυχαγωγία µε αντικείµενα σχετιζόµενα

µε τον αθλητισµό, τα οµαδικά αθλήµατα, τους παραδο-
σιακούς ή µοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφρα-
ση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευ-
ές, την εκµάθηση µουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική
ροµποτική, τα πνευµατικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδο-
σιακά παιχνίδια, τις επιστηµονικές κατασκευές - πειρά-
µατα, τα µαθηµατικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δη-
µιουργική γραφή, το ασφαλές και δηµιουργικό διαδί-
κτυο, τη διαπολιτισµική παιδεία, την πολιτειότητα και πο-
λιτότητα, τον εθελοντισµό, την παιδική επιχειρηµατικό-
τητα, τη δηµιουργία εφηµερίδας. Οι σχολικοί µαθητικοί
όµιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιω-
µατικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση
χορωδίας, θεατρικής οµάδας και µαθητικής ορχήστρας.
Η διάρκεια κάθε οµίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή
και περισσότερα συνεχόµενα διδακτικά δίωρα. Οι µαθη-
τές του Δηµοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν και
να συµµετέχουν σε έναν ή περισσότερους οµίλους. 
β) Η αποχώρηση των µαθητών του Δηµοτικού Σχολεί-

ου που παρακολουθούν το πρόγραµµα της παρούσας πα-
ραγράφου λαµβάνει χώρα ή στις 15:50, µε το πέρας της
δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30,
µε τη λήξη του προγράµµατος. Ειδικά, το σχολικό έτος
2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαµβάνει χώρα και
στις 14.55, µε το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της
2ης ζώνης.
γ) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ο-

λοήµερου Δηµοτικού Σχολείου διαµορφώνεται ως εξής:
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δ) Στο εν λόγω πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχο-
λείου ορίζεται, ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα ή τρίµηνο,
εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του προ-
γράµµατος. Η ηµερήσια ευθύνη λειτουργίας του προ-
γράµµατος δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε
ειδικότητας ή στον υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας.
Ο ορισµός του αντικειµένου της δεύτερης των διδακτι-
κών ωρών της 2ης ζώνης, η επιλογή ενός ή περισσοτέ-
ρων από τα προαναφερόµενα αντικείµενα που είναι δυ-
νατόν να ενταχθούν στη δεύτερη διδακτική ώρα της 2ης
ζώνης, ο καθορισµός του προσφερόµενου αντικειµένου
δραστηριοποίησης των σχολικών µαθητικών οµίλων και
της διάρκειας καθενός από τους οµίλους αυτούς και η
κατανοµή των µαθητών σε αυτούς γίνονται µε απόφαση
του συλλόγου διδασκόντων. Οµοίως, µε απόφαση του
συλλόγου διδασκόντων ορίζονται αφενός οι εκπαιδευτι-
κοί, οι οποίοι διδάσκουν και συµπληρώνουν το υποχρεω-
τικό διδακτικό ωράριό τους στο πρόγραµµα της παρού-
σας παραγράφου, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί που έχουν
την ως άνω ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος και
για πόσο χρονικό διάστηµα. Εφόσον καταστεί αδύνατη η
λήψη απόφασης επί των θεµάτων των δύο προηγούµε-
νων εδαφίων από τον σύλλογο διδασκόντων, οι σχετικές
αποφάσεις λαµβάνονται από τον Διευθυντή του σχολεί-
ου.  

ε) Για τη συγκρότηση και λειτουργία τµήµατος, στο ο-
ποίο θα εφαρµοσθεί το αναβαθµισµένο πρόγραµµα ο-
λοήµερου Δηµοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή του-
λάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των µαθητών στα µο-
νοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) µαθητών στα διθέσια έως
και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) µαθητών στα ε-
ξαθέσια και άνω σχολεία. 

3. α) Με τη θέση σε εφαρµογή του νέου, αναβαθµισµέ-
νου προγράµµατος ολοήµερου Νηπιαγωγείου προστίθε-
νται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού
ολοήµερου προγράµµατος δύο (2) διδακτικές ώρες και
συγκεκριµένα η πέµπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας
τριάντα (30) λεπτών η καθεµία. Συγκεκριµένα, στην 5η
διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνί-
δι/ενασχόληση στα κέντρα µάθησης, ενώ η 6η διδακτική
ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του
συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό για ελεύ-
θερο και οργανωµένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση µε
το πέρας του ολοήµερου προγράµµατος. 
β) Η αποχώρηση των µαθητών του Νηπιαγωγείου που

παρακολουθούν το πρόγραµµα της παρούσας παραγρά-
φου λαµβάνει χώρα ή στις 16.00 µε το πέρας της τέταρ-
της (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 µε τη λήξη του
προγράµµατος. 
γ) Ειδικότερα, το νέο πρόγραµµα ολοήµερου Νηπια-

γωγείου διαµορφώνεται ως εξής:
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δ) Ο ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη λειτουργία της
5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθµισµένου
προγράµµατος ολοήµερου Νηπιαγωγείου για τα µονοθέ-
σια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα
διθέσια είναι επτά (7) νήπια/προνήπια και για τα τριθέσια
και άνω είναι δέκα (10) νήπια/προνήπια.

4. Η λειτουργία του νέου, αναβαθµισµένου προγράµ-
µατος ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγεί-
ου διέπεται, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορε-
τικά από το παρόν, από το άρθρο 11 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109). Το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύουν για τα
Δηµοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, στα οποία δεν εφαρ-
µόζεται το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα του παρό-
ντος άρθρου.

5. Το εν λόγω αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου
Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου τίθεται σε εφαρ-
µογή πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές µονάδες που ορί-
ζονται για το σχολικό έτος 2022-2023 και για κάθε επό-
µενο σχολικό έτος. Κριτήρια για την ένταξη των σχολι-
κών µονάδων στο πρόγραµµα του παρόντος συνιστούν ι-
δίως ο αριθµός των µαθητών ανά σχολική µονάδα,  ο α-
ριθµός των µαθητών που προβλέπεται να φοιτήσουν στο
εν λόγω αναβαθµισµένο πρόγραµµα το εκάστοτε προσε-
χές σχολικό έτος, ο αριθµός των τµηµάτων που λειτούρ-
γησαν υπό ολοήµερο πρόγραµµα το σχολικό έτος 2021-
2022 και τα εκάστοτε αµέσως προηγούµενα σχολικά έ-
τη, τυχόν κρατούσες ιδιαίτερες, κοινωνικές ή οικονοµι-
κές, συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη για µαθησιακή,
παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των
µαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών µε έµ-
φαση στην υποστήριξη των εργαζόµενων γονέων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κατά
περίπτωση αρµόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης, καθορίζονται τα Δηµοτικά Σχολεία ή Νηπιαγω-
γεία, στα οποία δύναται να εφαρµοστεί το νέο, αναβαθ-
µισµένο πρόγραµµα του παρόντος κατά το σχολικό έτος
2022-2023 και κάθε επόµενο σχολικό έτος. Με όµοια α-
πόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να κα-
θορίζονται εκ νέου ή να αναµορφώνονται τα προγράµµα-
τα του ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγεί-
ου, όπως έχουν καθορισθεί µε το παρόν άρθρο, ιδίως ως
προς τον αριθµό και τη διάρκεια των διδακτικών ωρών,
ως προς το γνωστικό αντικείµενό τους ή το αντικείµενο
δράσης ή ενασχόλησης των µαθητών αυτές τις διδακτι-
κές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον κλάδο του εκ-
παιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο
συµµετέχει στην εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων
ή ως προς τις ώρες των διαλειµµάτων και της αποχώρη-
σης των µαθητών από τα εν λόγω προγράµµατα. Τέλος,
µε όµοια απόφαση δύναται: α) να ορίζονται εκ νέου ή να
εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 5 που συνεκτιµώνται
από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την
έκδοση της προαναφερόµενης εισήγησής του, να ρυθµί-
ζονται ζητήµατα σχετικά µε την ευθύνη λειτουργίας του
προγράµµατος, καθώς και να µεταβάλλεται ο απαιτούµε-
νος ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη λειτουργία του α-
ναβαθµισµένου προγράµµατος του παρόντος σε κάθε
Δηµοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, µετά από εισήγηση
του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β) να ρυθµίζεται κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του α-

ναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Δηµοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου και εν γένει για την εφαρµο-
γή του παρόντος άρθρου, η οποία, εφόσον αφορά σε
διαδικαστικό θέµα, εκδίδεται µετά από εισήγηση του Γε-
νικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης και Ειδικής Αγωγής, άλλως µετά από εισήγη-
ση του Ι.Ε.Π..

Άρθρο 372
Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών ή µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - 
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 63 ν. 4589/2019

Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),
περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωροµί-
σθιων εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (Ε.Β.Π.), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

« 4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
που προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής, παραµένει εγγε-
γραµµένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνα-
κες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως
µόνιµος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του δι-
δακτικού έτους, υποχρεούται να παραµείνει στη θέση
που είναι τοποθετηµένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη
του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνει τις
Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) που αντιστοι-
χούν στην έδρα της σχολικής µονάδας ή εν γένει της εκ-
παιδευτικής δοµής όπου υπηρετεί ως αναπληρωτής, ε-
κτός εάν οι Μ.Σ.Δ., οι οποίες αντιστοιχούν στην έδρα
της σχολικής µονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δο-
µής της περιοχής διορισµού του ή της προσωρινής τοπο-
θέτησής του, είναι περισσότερες, οπότε λαµβάνει τις τε-
λευταίες.»

Άρθρο 373
Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών,

προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών 
µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και 

των υπευθύνων τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων

1. Διευθυντές, προϊστάµενοι και υποδιευθυντές σχολι-
κών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς
και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ., οι οποίοι υπηρετούν το σχο-
λικό έτος 2021-2022, εξακολουθούν να ασκούν τα καθή-
κοντά τους µέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη
υπηρεσίας των νέων στελεχών σύµφωνα µε το Κεφά-
λαιο Β΄ του Μέρους Β΄, περί της επιλογής των στελε-
χών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

2. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν µε ορ-
γανική θέση στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης και κα-
τά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 υπηρέτη-
σαν ή υπηρετούν κατ’ αναπλήρωση ως διευθυντές, προϊ-
στάµενοι και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ.,
καθώς και ως υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ, διατηρούν τη θέση
ή ιδιότητά τους αυτή και εξακολουθούν να ασκούν τα κα-
θήκοντά τους µέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάλη-
ψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύµφωνα µε το Κεφά-

200



λαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021, ακόµη και αν
θεωρηθεί ότι η υπηρεσία τους στις προαναφερόµενες
θέσεις ή υπό τις προαναφερόµενες ιδιότητες έχει λήξει
µε τη λήξη του διδακτικού έτους 2021 - 2022. 

3. Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρε-
σίας νέων στελεχών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του
Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021, κενές ή κενούµενες θέσεις
διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνων τοµέων των
Ε.Κ., πληρούνται µε αναπλήρωση κατά τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο Ε΄ του άρθρου 11, περί αναπλήρωσης, του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον α-
ναπληρωτές ορίζονται µόνιµοι εκπαιδευτικοί που υπηρε-
τούν µε οργανική θέση στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευ-
σης, η αναπλήρωση διαρκεί µέχρι την επιλογή, τοποθέ-
τηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύµφωνα
µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021.

Άρθρο 374
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής υποψήφιων στελεχών
της εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 

ν. 4823/2021

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021
(Α΄ 136), περί της αποτίµησης των κριτηρίων επιλογής
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
Προϊσταµένων των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-
σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης, επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται
ως προς την πρόβλεψη ότι διενεργείται προφορική εξέ-
ταση για τον έλεγχο της γνώσης της ξένης γλώσσας,
στην οποία αποκτήθηκαν οι τίτλοι σπουδών που προσκο-
µίζονται από τον υποψήφιο, εφόσον ζητείται από τον υ-
ποψήφιο και η µοριοδότηση της ξένης γλώσσας και ε-
πέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση ως προς την παραπε-
µπόµενη παράγραφο, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιεί-
ται ώστε: βα) να τίθεται η προϋπόθεση µόνο της αποδε-
δειγµένης γνώσης της αντίστοιχης ξένης γλώσσας εκ
µέρους του µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού ή του οµότιµου καθηγητή του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) που θα διενεργήσει την προφορι-
κή εξέταση όλων των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευ-
σης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται είτε στα συµβού-
λια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37, είτε στα
συµβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37,
καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38, ββ) να διευρυνθούν
τα πρόσωπα των εξεταστών όλων των υποψηφίων στε-
λεχών εκπαίδευσης µε την προσθήκη και των διδασκό-
ντων την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιό-
τητα ή σχέση, στα διδασκαλεία ξένων γλωσσών των
Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δηµόσια δοµή εκπαίδευσης ή
κατάρτισης και βγ) επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
γ) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και δ) προστίθεται
έκτο εδάφιο, και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Όσοι υποψήφιοι προσκοµίζουν πτυχίο ή µεταπτυ-
χιακό ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρι-
σµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλο-
δαπής, προκειµένου να µοριοδοτηθούν και για τη γνώση
της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύµφωνα
µε την περ. γ) της παρ. 2, εξετάζονται προφορικά, κατά

τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρµόδιου συµ-
βουλίου επιλογής, ως προς τη γνώση της γλώσσας αυ-
τής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1)
µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ο-
µότιµο καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) που αποδεδειγµένα γνωρίζει την αντίστοιχη ξένη
γλώσσα ή από µέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης
γλώσσας ή από διδάσκοντα την αντίστοιχη ξένη γλώσ-
σα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκαλεία
ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δηµόσια
δοµή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή από εκπρόσωπο ξέ-
νων διπλωµατικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη
εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συµ-
βούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και α-
πό ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ή οµότιµο καθηγητή Α.Ε.Ι. που α-
ποδεδειγµένα γνωρίζει την αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή α-
πό µέλος Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξέ-
νης γλώσσας ή από διδάσκοντα την αντίστοιχη ξένη
γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκα-
λεία ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δηµό-
σια δοµή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή από εκπρόσωπο
ξένων διπλωµατικών αρχών στην Ελλάδα ή από Σύµβου-
λο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό πρωτοβάθµιας ή δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ειδικότητας
της αντίστοιχης ξένης γλώσσας για τα στελέχη εκπαί-
δευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συµβού-
λια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και
της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόµενοι βαθµολογού-
νται σε δεκάβαθµη κλίµακα. Σε περίπτωση που οι υποψή-
φιοι βαθµολογούνται µε βαθµό µικρότερο του πέντε (5),
δεν µοριοδοτούνται για τη γνώση της ξένης γλώσσας, ο-
ποιουδήποτε επιπέδου, σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ.
2, ούτε και για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της
περ. α) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξέ-
νη γλώσσα ορίζεται µε απόφαση του οργάνου που είναι
αρµόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συµβουλίου επι-
λογής. Αν η παραπάνω εξέταση ενώπιον του συµβουλίου
επιλογής δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί µε φυσι-
κή παρουσία του εξεταστή, το συµβούλιο δύναται να α-
ποφασίσει, µε ειδική αιτιολογία, ότι η εξέταση της γλώσ-
σας θα πραγµατοποιηθεί εξ αποστάσεως µε τη χρήση η-
λεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη).»

2. Το δεύτερο και έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
33 του ν. 4823/2021 εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλο-
γής στελεχών εκπαίδευσης, για τις οποίες έχουν δηµο-
σιευθεί οι αντίστοιχες προκηρύξεις, αλλά δεν έχουν εκ-
δοθεί οι πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4823/2021. Τα λοιπά εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 33
του ν. 4823/202 εφαρµόζονται στις διαδικασίες επιλογής
στελεχών εκπαίδευσης για τις οποίες θα δηµοσιευθούν
οι αντίστοιχες προκηρύξεις µετά από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να προβλέπεται η
καταβολή αµοιβής στους εξεταστές ξένης γλώσσας της
παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, οι οποίοι δεν ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και
να καθορίζεται το ύψος της.
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Άρθρο 375
Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, των οποί-
ων η θητεία λήγει στις 31.7.2022, ή όσοι ορισθούν να α-
ναλάβουν και ασκήσουν καθήκοντα Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης, καθώς και ο Προϊστάµενος του Γρα-
φείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολου-
θούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, το-
ποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερεια-
κών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο
Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (Α΄136), περί της ε-
πιλογής των στελεχών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 376
Αρµοδιότητες περιφερειακών συµβουλίων - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136),
περί µεταβατικών ρυθµίσεων για τη λήξη της θητείας
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και την υπηρε-
σιακή τους κατάσταση έως της λήξης της θητείας τους,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«2. Από την επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων
Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, λήγουν οι θητείες των Συντονιστών Εκπαιδευτι-
κού Έργου. Για τη λήξη της θητείας τους εκδίδεται διαπι-
στωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Συ-
ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητεί-
ας τους, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το Ανώτε-
ρο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου υ-
πηρετούν. Ειδικά και µόνο για τις περιπτώσεις, όπου
προβλέπεται η συµµετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, οι τελευ-
ταίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως
µέλη αυτών και µετά τη λήξη της θητείας τους, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρό-
τηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 233. Αρµόδια συµβούλια για τη
συµµόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις,
οι οποίες αφορούν σε διαδικασία επιλογής και τοποθέτη-
σης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, είναι τα Περιφε-
ρειακά Συµβούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.»

Άρθρο 377
Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης και 

λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 
και 2021-2027 - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 

ν. 4075/2012

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012
(Α΄ 89, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 60), περί της παροχής υπηρε-
σιών από εκπαιδευτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους
προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγ-
χρηµατοδοτούµενων πράξεων στο πλαίσιο του Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, προστίθενται όγδοο,
ένατο, δέκατο και ενδέκατο εδάφιο και η παρ. 9 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Α-
ναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευ-
τικούς και δηµοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέ-
τως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υ-
παλληλικού Κώδικα  (ν. 3528/2007, Α΄ 26), ως ιδιωτικό
έργο. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 55 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται ανα-
δροµικά από τον χρόνο ισχύος τους.
Ειδικά τα στελέχη της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να παρέχουν υ-
πηρεσίες που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα της κύ-
ριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδο-
τούµενων πράξεων, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά
τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι
Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.

β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Εκπαί-
δευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης.

γ) Τα λοιπά στελέχη της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε α-
πόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως
τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πρά-
ξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά
τους δηµόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος
των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί ά-
δεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Για τα µέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπι-
κού του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποί-
ησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Μεταρρύθµιση Δηµόσιου Τοµέα 2014-2020», δεν απαι-
τείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού
έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ-
παλληλικού Κώδικα. Αντίθετα, για τα µέλη του προηγού-
µενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου
11 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ι-
σχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδροµικά από
την έναρξη εφαρµογής του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).
Κατ’ εξαίρεση, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και

τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δηµόσιας πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που επιλέγονται
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και
παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των πράξεων των επι-
χειρησιακών προγραµµάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και
2021-2027 που αναλαµβάνει το Ι.Ε.Π., δεν απαιτείται η
χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύµφωνα µε
το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, ή η έκδοση από-
φασης, σύµφωνα µε τις περ. α), β) και γ) του τρίτου εδα-
φίου, εφόσον απασχολούνται εκτός του ωραρίου τους.
Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου υποχρεούνται
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αµελλητί, εντός δέκα (10) ηµερών, να γνωστοποιήσουν
εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης
του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαµβάνουν. Η παράλειψη
εµπρόθεσµης ενηµέρωσης της υπηρεσίας εκ µέρους του
υπαλλήλου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωµα της περ.
κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα,
περί άσκησης εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προη-
γούµενη άδεια της υπηρεσίας. Για την παροχή υπηρε-
σιών προς το Ι.Ε.Π. θεωρείται ότι, για τα στελέχη εκπαί-
δευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δηµόσιας
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά τη
διάρκεια ισχύος επιχειρησιακών προγραµµάτων των
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027, είχε χορηγηθεί άδεια
ασκήσεως ιδιωτικού έργου.»

Άρθρο 378
Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών, συντονιστών και 

διοικητικών υπαλλήλων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
εξωτερικού - Προσθήκη άρθρου 19Β στον ν. 4415/2016

1.Στον ν. 4415/2016 (Α΄ 159), µετά από το άρθρο 19Α
προστίθεται άρθρο 19Β ως εξής:

«Άρθρο 19Β
Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών, συντονιστών 

και διοικητικών υπαλλήλων

1. Στους Συντονιστές, Αναπληρωτές Συντονιστές, α-
ποσπασµένους εκπαιδευτικούς, κληρικούς - εκπαιδευτι-
κούς και αποσπασµένους διοικητικούς υπαλλήλους  για
τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  στο εξω-
τερικό, η  καταβολή των οδοιπορικών εξόδων πρώτης
µετάβασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής
στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευόµενων µε-
λών της οικογένειάς τους, καθώς και  των εξόδων µετα-
κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας ή υπηρεσιακή µετακίνη-
ση µέσα στη χώρα απόσπασης ή σε άλλη χώρα ή στην
Ελλάδα, πραγµατοποιείται µε την έκδοση χρηµατικών ε-
νταλµάτων από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης
σε βάρος του ΑΛΕ 2420407001 του προϋπολογισµού
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ο-
ποίες µεταφέρονται πιστώσεις από τον ΑΛΕ
2420407001 του Ειδικού Φορέα 1019-206-0000000 του
τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τον σκοπό αυτόν. Ειδικά για τους α-
ποσπασµένους διοικητικούς υπαλλήλους που ανήκουν
οργανικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, η καταβολή των εξόδων του
πρώτου εδαφίου πραγµατοποιείται µε την έκδοση χρη-
µατικών ενταλµάτων από την υπηρεσία της οργανικής
τους θέσης σε βάρος του ΑΛΕ 2420407001 του Ειδικού
Φορέα 1019-206-0000000 του τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Για την εκκαθάριση των δαπανών της παρ. 1 οι Συ-
ντονιστές ή Αναπληρωτές Συντονιστές, οι αποσπασµέ-
νοι εκπαιδευτικοί, οι κληρικοί - εκπαιδευτικοί και οι απο-
σπασµένοι διοικητικοί υπάλληλοι οφείλουν να υποβά-
λουν ηλεκτρονικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρµόδιων υπηρεσιών ορ-
γανικής θέσης, στις οποίες υπάγονται στην ηµεδαπή. Τα
πρόσωπα του πρώτου εδαφίου φέρουν την αποκλειστική
ευθύνη για την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογη-
τικών και την ακρίβεια των βεβαιούµενων στοιχείων.

3. Σε κάθε περίπτωση, παραµένει υποχρεωτική, εντός
τριών (3) µηνών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, και
η υποβολή σε έντυπη µορφή των δικαιολογητικών της
παρ. 2.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 1η.9.2022, µε
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 6 της υπ’ αριθµ. 2/53983/0026/27.6.2019 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης (Β΄ 2726), περί της έναρξης ι-
σχύος της διαδικασίας της ηλεκτρονικής διακίνησης των
δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και ε-
ντέλλονται προς πληρωµή οι δαπάνες για τις περιφερει-
ακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. 

Άρθρο 379
Θέµατα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας - 
Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4623/2019

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 66 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134), περί της ρύθµισης θεµάτων αποσπασµένου εκ-
παιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Έρευ-
νας και Καινοτοµίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), τέως Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), η ηµεροµηνία
«31.8.2022» µέχρι την οποία είναι δυνατή, µεταβατικά
και κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης, η ανανέωση της απόσπασης του προσωπικού αυτού
στη Γ.Γ.Ε.Κ. αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«31.8.2024» και το άρθρο 66 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 66
Ρύθµιση θεµάτων αποσπασµένου εκπαιδευτικού 
προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας 

και Καινοτοµίας

Μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ει-
δικής διάταξης, επιτρέπεται η συνέχιση παροχής υπηρε-
σιών του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αποσπα-
σθεί στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας
(Γ.Γ.Ε.Κ.) µέχρι τις 31.8.2019, καθώς και η ανανέωση
των αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού αυτού,
το οποίο επιθυµεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, την α-
νανέωση της απόσπασής του στη Γ.Γ.Ε.Κ., µέχρι τις
31.8.2024, άνευ έτερης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται
νεότερη αποδέσµευση από τα Περιφερειακά Υπηρεσια-
κά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή τα Περιφε-
ρειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή σχετική γνώµη του
Κεντρικού Υπηρεσιακό Συµβουλίου Διοικητικού Προσω-
πικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Για την ανανέωση της απόσπασης
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Όµοια δυνατότητα παρέχεται και
στους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στη
Γ.Γ.Ε.Κ. µέχρι τις 31.8.2019, αλλά αντί της αρχικής αιτή-
σεώς τους, επιθυµούν να αποσπασθούν στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 380
Στέγαση Δηµοσίων Βιβλιοθηκών -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3149/2003

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141),
περί της στέγασης των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών, επέρχο-
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νται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο, τρίτο και τέ-
ταρτο εδάφιο καταργούνται, β) προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 3 του άρθρου 7 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«3. Επιτρέπεται η στέγαση των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών
και σε ακίνητα τα οποία είτε παραχωρούνται από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα κατά χρήση και προς εξυπηρέτηση
της αποστολής των βιβλιοθηκών είτε µισθώνονται. Τα µι-
σθώµατα βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των Δηµο-
σίων Βιβλιοθηκών, οι οποίες επιχορηγούνται από τον τα-
κτικό προϋπολογισµό του  Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων (Ε.Φ 10-19-501-0000000, ΑΛΕ 2310802024)
για τον σκοπό αυτόν.» 

Άρθρο 381
Προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Σπουδών - 
Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 

ν. 4505/2017

Στην υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 4505/2017 (Α΄ 189), περί του προσωπικού του
«Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντι-
νών Σπουδών», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
στο πρώτο εδάφιο η φράση «από µόνιµο υπάλληλο του
κλάδου Βιβλιοθηκονόµων ή Αρχειονόµων ή άλλου συνα-
φούς κλάδου» αντικαθίσταται από τη φράση «µε από-
σπαση από µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ κλά-
δου/ειδικότητας Βιβλιοθηκονόµων ή Αρχειονόµων ή κα-
τηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Βιβλιοθηκονόµων,», β)
επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ) προστίθενται
τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο και έβδοµο εδάφιο, και η υ-
ποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«γγ) Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόµου ή Αρχειονόµου,
που καλύπτεται µε απόσπαση από µόνιµο ή µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο,
κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Βιβλιοθηκονόµων ή
Αρχειονόµων ή κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Βι-
βλιοθηκονόµων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και των φορέων εποπτείας του, µε µόνιµη διαµο-
νή στην έδρα του Ινστιτούτου, που λαµβάνει τις αποδο-
χές της ηµεδαπής, µε τις προσαυξήσεις και τα επιδόµα-
τα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις ισχύουσες διατά-
ξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο εξωτερικό
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η µισθοδο-
σία του ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από τον προϋ-
πολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Ο υπάλληλος πρέπει να έχει πιστοποιηµένη καλή γνώση
της ιταλικής γλώσσας, καθώς και επαρκείς γνώσεις πλη-
ροφορικής. Η απόσπαση πραγµατοποιείται ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων
οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Εξωτερικών για τρία (3) έτη. Η απόσπαση µπορεί να
παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, µε επιµίσθιο µόνο
για το πρώτο έτος της παράτασης, µε κοινή απόφαση
των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εξωτερικών, ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου και εισήγηση της Εποπτικής Επιτροπής και
του Προέδρου του Ινστιτούτου. Διακοπή της απόσπασης
πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου διάρκειάς της ή
της παράτασης µπορεί να γίνει µε κοινή απόφαση των

αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Εξωτερικών, µετά από γνώµη της Εποπτι-
κής Επιτροπής και του Προέδρου του Ινστιτούτου, λόγω:
α) πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του υπαλλή-
λου ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναµίας α-
νταπόκρισης στα καθήκοντά του, β) επανειληµµένης, α-
δικαιολόγητης ή µακράς απουσίας από τα καθήκοντά
του, γ) υποβολής σχετικής αίτησης του υπαλλήλου, εφό-
σον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η
εύρυθµη λειτουργία του Ινστιτούτου. Η ειδικότερη διαδι-
κασία για την απόσπαση και την παράταση αυτής, τα ει-
δικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής
και κάθε ειδικότερο θέµα, ρυθµίζονται σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 9.»

Άρθρο 382
Εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση - Τροποποίηση

παρ. 7 άρθρου 4Β, παρ. 6 άρθρου 13Δ            
ν. 4186/2013 και άρθρου 54 ν. 4777/2021

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), περί της έκδοσης απόφασης για την τροποποί-
ηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.), προστίθεται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο
εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται να τροποποιεί-
ται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου,
η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση α-
φορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση του επόµενου σχολικού έτους. Η προθεσµία
του πρώτου εδαφίου είναι αποκλειστική. Αν αρµόδια για
την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου είναι η
Σύγκλητος, σύµφωνα µε την παρ. 5, η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-
των. Τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την
παρέλευση της αποκλειστικής προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου, αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση του επόµενου της έκδοσής τους
σχολικού έτους.»

2. Πριν το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
13Δ του ν. 4186/2013, περί των συντελεστών βαρύτητας
των µαθηµάτων, προστίθενται τρία νέα εδάφια και η παρ.
6 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα
πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα, καθορίζονται µε α-
πόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδί-
δεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τµήµατος ή ει-
σαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην
οικεία σχολή, το τµήµα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.
Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρό-
ταση υποβάλλεται από το τµήµα στο οποίο υπάγονται. Ο
συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1)
από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµα-
τα, εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν
µπορεί να είναι µικρότερος του είκοσι τοις εκατό (20%).
Το άθροισµα των συντελεστών αποδίδει το εκατό τοις ε-
κατό (100%). Στις περιπτώσεις των σχολών, τµηµάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες
προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό µάθηµα ή πρακτικές
δοκιµασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται
στο ειδικό µάθηµα ή τις πρακτικές δοκιµασίες είναι είτε
δέκα τοις εκατό (10%) είτε είκοσι τοις εκατό (20%). Οι
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σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγω-
γή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή
δύο (2) ειδικά µαθήµατα µε επιλογή των υποψηφίων µε-
ταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βα-
ρύτητας σε όλα τα ειδικά µαθήµατα επιλογής, ο οποίος
είναι είτε δέκα τοις εκατό (10%) είτε είκοσι τοις εκατό
(20%). Στις περιπτώσεις των σχολών, τµηµάτων ή εισα-
γωγικών κατευθύνσεων στις οποίες εξετάζονται δύο (2)
ειδικά µαθήµατα, το άθροισµα των συντελεστών βαρύτη-
τας που τους αποδίδονται είναι το είκοσι τοις εκατό
(20%) και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από
τα ειδικά µαθήµατα, δεν µπορεί να είναι µικρότερο του ο-
κτώ τοις εκατό (8%). Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδι-
κά µαθήµατα προστίθενται στο εκατό τοις εκατό (100%)
που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµε-
να µαθήµατα. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυµα
εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές
βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι συντελεστές βαρύ-
τητας του προηγούµενου εδαφίου αποδίδονται στα πα-
νελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα ανά επιστηµονικό
πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές,
τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επι-
στηµονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν ορι-
στεί µε απόφαση της συγκλήτου. Για τις σχολές συναρ-
µοδιότητας άλλων Υπουργείων οι συντελεστές βαρύτη-
τας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του κατά περί-
πτωση συναρµόδιου Υπουργού. Για τον καθορισµό των
συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόµε-
νων µαθηµάτων, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί που εφαρµό-
ζονται κατά τον καθορισµό των συντελεστών βαρύτητας
µε απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις της παρού-
σας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκά-
στου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του επόµενου σχολικού έ-
τους. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ως προς
την έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων είναι αποκλει-
στική. Οι τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται από
τη Σύγκλητο, κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Αν οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ανά επιστηµονικό πεδίο, σύµφωνα µε το δέκατο
εδάφιο, η τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται εντός της α-
ποκλειστικής προθεσµίας του δέκατου τρίτου εδαφίου,
καταλαµβάνει µόνο τις σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές
κατευθύνσεις για τις οποίες δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετι-
κή τροποποιητική απόφαση της οικείας συγκλήτου εντός
της αποκλειστικής προθεσµίας του ίδιου εδαφίου. Το σύ-
νολο των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά ε-
ξεταζόµενων µαθηµάτων που ορίζουν οι σχολές, τα τµή-
µατα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις, σύµφωνα µε την
παρούσα, συγκεντρώνεται σε µία απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή της παρούσας καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 383
Εισαγωγή σπουδαστών στα Τµήµατα Μουσικών 

Σπουδών - Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4559/2018

Το άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142, διόρθωση
σφάλµατος Α΄ 154), περί της εισαγωγής σπουδαστών σε

Τµήµατα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Εισαγωγή σπουδαστών στα Τµήµατα Μουσικών 

Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
και στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

1. Η εισαγωγή στα τµήµατα: α) Μουσικών Σπουδών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλονίκης, γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πα-
νεπιστηµίου, δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και ε) Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, γίνεται µέσω εισαγωγικών
εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

2. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις της παρ. 1 έ-
χουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιµου
τίτλου σχολείου µέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή ε-
ξωτερικού.

3. Οι υποψήφιοι, µαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται
πανελλαδικώς στα εξής µαθήµατα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία: Αξιολογείται το ε-

πίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως µουσικό όρ-
γανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρµονία: Οι υποψή-

φιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντοµα ερωτήµατα,
µε τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών µουσι-
κών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υπο-

ψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για
τους υποψηφίους Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόµη µάθηµα της οµάδας προσανατολι-

σµού ή του τοµέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή Ε-
ΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής: δα) Ιστορία για τους υποψη-
φίους του πρώτου επιστηµονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δβ) Μα-
θηµατικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστηµο-
νικού πεδίου ΓΕ.Λ., δγ) Φυσική για τους υποψηφίους του
τρίτου επιστηµονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δδ) Πληροφορική
για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστηµονικού πεδί-
ου ΓΕ.Λ. και δε) Μαθηµατικά (Άλγεβρα) για τους υποψη-
φίους όλων των τοµέων των ΕΠΑ.Λ..

4. Προϋπόθεση συµµετοχής των υποψηφίων των πα-
νελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για ει-
σαγωγή στα τµήµατα της παρ. 1 αποτελεί η επίτευξη
στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθµολογικής επίδοσης ί-
σης ή µεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) ανά µουσικό µάθηµα των περ. α) και β) της παρ.
3 (Ε.Β.Ε. µουσικών µαθηµάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά
τµήµα (Ε.Β.Ε. τµήµατος). 

5. Η Ε.Β.Ε. ανά µουσικό µάθηµα προκύπτει από το γι-
νόµενο του µέσου όρου της βαθµολογίας των υποψη-
φίων σε αυτό επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε
τµήµα για το συγκεκριµένο µουσικό µάθηµα, σύµφωνα
µε την παρ. 8. Για τον υπολογισµό του µέσου όρου της
βαθµολογίας του µουσικού µαθήµατος λαµβάνονται υ-
πόψη οι βαθµολογίες του συνόλου των υποψηφίων που
διεκδικούν εισαγωγή στα τµήµατα της παρ. 1, έχοντας ε-
ξεταστεί στο οικείο µουσικό µάθηµα, καθώς και σε του-
λάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόµενα µα-
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θήµατα των περ. γ) και δ) της παρ. 3, χωρίς να διαχωρί-
ζονται οι υποψήφιοι µε βάση την κατηγορία λυκείου,
ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., από το οποίο προέρχονται. Ο συντελε-
στής της Ε.Β.Ε. ανά µουσικό µάθηµα βρίσκεται εντός
του διαστήµατος ελάχιστης και µέγιστης τιµής, το οποίο
καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 7. Το γινόµενο του
πρώτου εδαφίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκα-
δικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της συνδροµής της προϋ-
πόθεσης της περ. α) της παρ. 4 συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά
µουσικό µάθηµα, όπως διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την
παρούσα, µε τη βαθµολογική επίδοση του υποψηφίου
στο οικείο µουσικό µάθηµα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
κατά το στάδιο αυτό ο συντελεστής βαρύτητας του µου-
σικού µαθήµατος.  

6. Η Ε.Β.Ε. ανά τµήµα της περ. β) της παρ. 4 προκύπτει
από το γινόµενο του µέσου όρου των µέσων όρων των
βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα
(4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα της παρ. 3 επί
τον συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύµατα εισα-
γωγής για κάθε τµήµα, σύµφωνα µε την παρ. 8. Για τον
υπολογισµό του µέσου όρου των βαθµολογικών επιδό-
σεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικώς
εξεταζόµενα µαθήµατα της παρ. 3 λαµβάνονται υπόψη
οι βαθµολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστη-
µονικό πεδίο ή τοµέα ξεχωριστά για κάθε κατηγορία λυ-
κείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν εξεταστεί σε
τουλάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα
µαθήµατα των περ. γ) και δ) της παρ. 3. Στα τµήµατα που
εντάσσονται σε περισσότερα του ενός  (1) επιστηµονικά
πεδία ή τοµείς, για τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε. λαµβάνε-
ται υπόψη ο µικρότερος µέσος όρος των µέσων όρων
των βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πα-
νελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα των οικείων επιστη-
µονικών πεδίων ή τοµέων. Το γινόµενο του πρώτου εδα-
φίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο
συντελεστής της Ε.Β.Ε. ανά τµήµα βρίσκεται εντός του
διαστήµατος ελάχιστης και µέγιστης τιµής, το οποίο δια-
µορφώνεται σύµφωνα µε την παρ. 7.  Για τη διαπίστωση
της συνδροµής της προϋπόθεσης της περ. β) της παρ. 4
συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά τµήµα, όπως διαµορφώθηκε
σύµφωνα µε την παρούσα, µε τον µέσο όρο της βαθµο-
λογικής επίδοσης του υποψηφίου στα τέσσερα (4) πα-
νελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα της παρ. 3, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές
βαρύτητας των µαθηµάτων. 

7. Η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των µουσικών µαθηµάτων της περ. α) της παρ. 4
και η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των τµηµάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 

8. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των µουσικών µαθηµά-
των της περ. α) της παρ. 4, καθώς και της Ε.Β.Ε. των τµη-
µάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου καθορίζονται
µε απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση του οι-
κείου τµήµατος, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Το σύνολο των
συντελεστών της Ε.Β.Ε. των µουσικών µαθηµάτων, κα-
θώς και των συντελεστών της Ε.Β.Ε. των τµηµάτων οι ο-
ποίοι αποφασίζονται σύµφωνα µε την παρούσα, καθώς
και µε την παρ. 9, συγκεντρώνονται σε µία (1) απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο ίδρυµα εισαγω-
γής δεν καθορίζει τους συντελεστές της παρ. 8, ο καθο-
ρισµός τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. 

10. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των µουσικών µαθηµά-
των της περ. α) της παρ. 4 και της Ε.Β.Ε. των τµηµάτων
της περ. β) της ίδιας παραγράφου δύναται να τροποποι-
ούνται µε απόφαση της συγκλήτου, η οποία εκδίδεται έ-
ως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προ-
ϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του
επόµενου σχολικού έτους. Η προθεσµία του προηγούµε-
νου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική από-
φαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τροποποιητικές αποφάσεις
που εκδίδονται µετά την παρέλευση της αποκλειστικής
προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, αφορούν στις προϋπο-
θέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του ε-
πόµενου της έκδοσής τους σχολικού έτους.

11. Η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των µουσικών µαθηµάτων της περ. α) της παρ. 4
και η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των τµηµάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου
δύνανται να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα
µε την παρ. 8 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Αν τρο-
ποποιηθεί η ελάχιστη ή µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε., επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παρ. 8 του πα-
ρόντος.

12. Τα τµήµατα της παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν δια-
φορετικό συντελεστή για τον καθορισµό της Ε.Β.Ε. των
µουσικών µαθηµάτων και διαφορετικό συντελεστή για
τον καθορισµό της Ε.Β.Ε. των τµηµάτων εντός του δια-
στήµατος τιµών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 7. Τα τµήµατα της
παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν διαφορετικούς συντελε-
στές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εκ των δύο (2)
µουσικών µαθηµάτων της παρ. 3. Ο συντελεστής της
Ε.Β.Ε. που ορίζεται για κάθε τµήµα της παρ. 1, είναι ενι-
αίος για την εισαγωγή υποψηφίων από Γ.Ε.Λ. και  Ε-
ΠΑ.Λ.. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής
στα ανωτέρω τµήµατα εξετάζεται πρώτα η επίτευξη των
Ε.Β.Ε. των µουσικών µαθηµάτων και έπειτα η επίτευξη
της Ε.Β.Ε. του οικείου τµήµατος. 

13. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των
υποψηφίων υπολογίζονται οι βαθµολογικές επιδόσεις
στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα της παρ. 3,
καθώς και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Υποψήφιοι
για επιλογή είναι όσοι έχουν εξεταστεί στα µαθήµατα
των περ. α) και β) της παρ. 3, καθώς και σε τουλάχιστον
ένα (1) από τα µαθήµατα των περ. γ) και δ) της ίδιας πα-
ραγράφου.

14. Οι συντελεστές βαρύτητας  των πανελλαδικά εξε-
ταζόµενων µαθηµάτων ορίζονται µε απόφαση της συ-
γκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του τµή-
µατος εντός της προθεσµίας που τάσσεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι αποφάσεις του
πρώτου εδαφίου εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31
Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του επόµενου
σχολικού έτους. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφί-
ου είναι αποκλειστική. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο συντελε-
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στής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1) από τα
πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα των περ. α) και β)
της παρ. 3 είναι κοινός για κάθε επιστηµονικό πεδίο ή το-
µέα, εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό (%)
και δεν µπορεί να είναι µικρότερος του είκοσι τοις εκατό
(20%). Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κά-
θε ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα
των περ. γ) και δ) της παρ. 3 εκφράζεται σε ακέραιο πο-
σοστό επί τοις εκατό (%) και δεν µπορεί να είναι µικρό-
τερος του είκοσι τοις εκατό (20%).  Το άθροισµα των συ-
ντελεστών αποδίδει το εκατό τοις εκατό (100%). Αν για
οποιονδήποτε λόγο κάποιο ίδρυµα εισαγωγής δεν καθο-
ρίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούµε-
νου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόµε-
να µαθήµατα ανά επιστηµονικό πεδίο ή τοµέα και αξιο-
ποιούνται για την εισαγωγή στα τµήµατα του οικείου επι-
στηµονικού πεδίου ή τοµέα, για τα οποία αυτοί δεν έ-
χουν οριστεί µε απόφαση της συγκλήτου. Για τον καθο-
ρισµό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς
εξεταζόµενων µαθηµάτων µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί
που εφαρµόζονται κατά τον καθορισµό των συντελε-
στών βαρύτητας µε απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφά-
σεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκ-
δίδονται σύµφωνα µε το όγδοο εδάφιο τροποποιούνται
έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋ-
ποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του
επόµενου σχολικού έτους. Η προθεσµία του προηγούµε-
νου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η ο-
ποία εκδίδεται σύµφωνα µε το ενδέκατο εδάφιο, κατα-
λαµβάνει µόνο τα τµήµατα, για τα οποία δεν έχει ήδη εκ-
δοθεί σχετική τροποποιητική απόφαση της οικείας συ-
γκλήτου εντός της αποκλειστικής προθεσµίας του δεύ-
τερου εδαφίου. Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας
των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων που ορίζο-
νται, σύµφωνα µε την παρούσα, συγκεντρώνεται σε µία
(1) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Κάθε λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων.

15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων καθορίζονται:
α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής

και εγγραφής φοιτητών στα τµήµατα της παρ. 1, οι διαδι-
κασίες διενέργειας των εξετάσεων της παρ. 1 και κάθε
άλλο σχετικό θέµα,
β) η σύσταση, συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και

οι αρµοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς τον
σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παρ. 1,
γ) το ακριβές περιεχόµενο, ο τρόπος εξέτασης και

βαθµολόγησης των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µουσι-
κών µαθηµάτων, καθώς και ο  τρόπος υπολογισµού του
συνολικού αριθµού µορίων εισαγωγής µε βάση τους γρα-
πτούς βαθµούς των πανελλαδικών εξετάσεων.

16. Κατά τα λοιπά, για την εισαγωγή στα τµήµατα της
παρ. 1 εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 13Δ του
ν. 4186/2013 και  οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδο-
νται, σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο.

17. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την παρ. 1 του άρθρου 35

του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και την υποπερ. iv) της περ. α)
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).»

Άρθρο 384
Θέµατα δαπανών για τη συµµετοχή του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων στο πρόγραµµα του 

Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
για την διεθνή αποτίµηση των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των ενηλίκων

Η δαπάνη του Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία αφορά σε
ληξιπρόθεσµη οφειλή του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Ειδικός Φορέας 1019-206-0000000 και Ειδι-
κός Λογαριασµός Πίστωσης 2330101002, για τη συµµε-
τοχή του στο «Πρόγραµµα για τη Διεθνή αποτίµηση των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Ενηλίκων» (Programme
for the International Assessment of Adult Competencies -
PIAAC) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, συνολικού ύψους εκατόν δύο χιλιάδων ε-
πτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων (102.774) ευρώ και, ει-
δικότερα, εβδοµήντα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα
(70.311) ευρώ για το έτος 2016 και τριάντα δύο χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα τριών (32.463) ευρώ για το έτος
2017, θεωρείται νόµιµη και αναγνωρίζεται, εκκαθαρίζε-
ται και εξοφλείται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπο-
λογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
του οικονοµικού έτους 2022, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 385
Μεταφορά έδρας Σχολικής Μονάδας Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης - 
Προσθήκη περ. η) στην παρ. 7 του άρθρου 34 

του ν. 3699/2008

Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, περί ε-
ξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-
των για την έκδοση απόφασης για τη ρύθµιση θεµάτων
που αφορούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και λοιπών θεµάτων που αφο-
ρούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), προστί-
θεται περ. η) ως εξής:

«η) µπορεί να µεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε άλλο δή-
µο της ίδιας περιφερειακής ενότητας και να µετονοµάζε-
ται αναλόγως, αν η ΣΜΕΑΕ δεν έχει λειτουργήσει στην
έδρα της για χρονικό διάστηµα άνω των εννέα (9) ετών,
ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης.»

Άρθρο 386
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 
άρθρου 8, παρ. 2 και 4 άρθρου 9, παρ. 2 άρθρου 11,

παρ. 1 άρθρου 12, παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 13 
και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4653/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12),
περί των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου Αξιολόγησης
και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις: α) η περ. δ) τροποποιείται, µε την προσθήκη
της αρµοδιότητας έκδοσης αποφάσεων, β) η περ. ε) τρο-
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ποποιείται, µε την προσθήκη των ακαδηµαϊκών µονάδων
και των προγραµµάτων σπουδών των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες: 
α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιµέρους ακαδηµαϊκές

και ερευνητικές τους µονάδες και πιστοποιεί αν πληρούν
τα κριτήρια οργάνωσης προγραµµάτων σπουδών πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου κύκλου,
β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη την ποιό-

τητα:
αα) των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της

ποιότητας των Α.Ε.Ι.,
ββ) των προγραµµάτων σπουδών των τριών κύκλων α-

νώτατης εκπαίδευσης, των προγραµµάτων δια βίου µά-
θησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής µά-
θησης, καθώς και των προγραµµάτων συνεργασίας µε
άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής,
γ) πιστοποιεί τα νέα προγράµµατα σπουδών πριν την

έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτηµα του οι-
κείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδηµαϊκής του µονά-
δας,
δ) διενεργεί θεµατικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. και των

επιµέρους ακαδηµαϊκών τους µονάδων και εκδίδει τις α-
ντίστοιχες αποφάσεις, όπως, ιδίως, για τη στρατηγική
διεθνοποίησης, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση
των ατόµων µε αναπηρία, την απορρόφηση των αποφοί-
των στην αγορά εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπω-
µα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασφάλιση του ακαδηµαϊκού περιβάλ-
λοντος, την ανάπτυξη προγραµµάτων ηλεκτρονικής µά-
θησης και δια βίου µάθησης, την ανάπτυξη των ψηφια-
κών δεξιοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού, 
ε) εκδίδει οδηγό πιστοποίησης και αξιολόγησης µε ει-

δικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διαδικα-
σιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των ακα-
δηµαϊκών τους µονάδων και των προγραµµάτων σπου-
δών.»

2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020,
περί του πλαισίου άσκησης των αρµοδιοτήτων του Συµ-
βουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.), τροπο-
ποιείται, µε την προσθήκη της δυνατότητας συγκρότη-
σης επιτροπών αξιολόγησης µε εµπειρογνώµονες από
το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων, κατά πα-
ρέκκλιση του άρθρου 13 του νόµου αυτού, όταν τούτο
καθίσταται αναγκαίο και ιδίως για συγκεκριµένες αξιολο-
γήσεις, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του,
το Σ.Α.Π.:
α) συγκροτεί, προγραµµατίζει και συντονίζει τις Επι-

τροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
(Ε.Ε.Α.Π.), που συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 13,
και δύναται να συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης µε ε-
µπειρογνώµονες από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρο-
γνωµόνων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 13, όταν τούτο
καθίσταται αναγκαίο και ιδίως, για της θεµατικές αξιολο-
γήσεις, τις αξιολογήσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. και
των προγραµµάτων δια βίου µάθησης, των προγραµµά-
των εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής µάθη-
σης, καθώς και των προγραµµάτων συνεργασίας µε άλ-

λα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής,
β) τηρεί και ενηµερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπει-

ρογνωµόνων και Μητρώο Φοιτητών, αποτελούµενο από
τους φοιτητές που είναι µέλη των Μονάδων Διασφάλι-
σης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. ή των Οµάδων
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τµηµάτων των
Α.Ε.Ι., καθώς και από φοιτητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν
τα προσόντα της δηµόσιας πρόσκλησης εγγραφής στο
Μητρώο Φοιτητών που εκδίδεται µε απόφαση του Σ.Α.Π.,
γ) µεριµνά για τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµέ-

νων από τα Α.Ε.Ι. µε ενιαίο και αυτοµατοποιηµένο τρό-
πο, σε συνεργασία µε τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το
µητρώο των αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων,
δ) εκπονεί µελέτες και έρευνες σχετικές µε την απο-

στολή της Αρχής ή τις αναθέτει σε άλλους φορείς,
ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί µέρους ακαδηµαϊ-

κές και διοικητικές τους µονάδες στον σχεδιασµό των
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης, 
στ) διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί

και δηµοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικα-
σίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των Ευρω-
παϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευ-
ρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ζ) αποφασίζει την αναβολή ή αναστολή της αξιολόγη-

σης και πιστοποίησης ενός προγράµµατος σπουδών ή ε-
νός εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότη-
τας, αν το σχετικό αίτηµα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση
δεν συνοδεύεται από το απαιτούµενο υλικό πληροφόρη-
σης και την απαραίτητη τεκµηρίωση.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 4653/2020, περί της θεµατικής αξιολόγησης, επέρχο-
νται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) αντί της φράσης
«µε τη χρήση αντικειµενικών κριτηρίων» τίθεται η φράση
«µε συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε α-
πόφαση του Σ.Α.Π. στο πλαίσιο της σχετικής του αρµο-
διότητας», β) αντί της φράσης «στην κριτική ανάλυση
και διαπίστωση υφισταµένων αδυναµιών και αποκλίσεων
σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία, τους στό-
χους και την αποστολή τους» τίθεται η φράση «στην κρι-
τική ανάλυση και διαπίστωση υφισταµένων αδυναµιών,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια», και η παρ. 2 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«2. Η θεµατική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στην
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, είναι διαδικασία δια-
σφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία
συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµε-
ρή αποτίµηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των
Α.Ε.Ι. ή των ακαδηµαϊκών τους µονάδων, µε συγκεκριµέ-
να κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του
Σ.Α.Π. στο πλαίσιο της σχετικής του αρµοδιότητας, κα-
θώς και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφισταµέ-
νων αδυναµιών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια. Οι
θεµατικές εκθέσεις αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα της Αρχής.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 4653/2020, περί της έκθεσης αξιολόγησης που συ-
ντάσσει η ΕΘ.Α.Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας θεµατι-
κής αξιολόγησης, τροποποιείται ως προς τη διαδικασία
διατύπωσης συστάσεων προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή
µονάδα, και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης της παρ.
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1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία υ-
ποβάλλεται στο Σ.Α.Π., προκειµένου να εκδοθεί η από-
φαση πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θεµατι-
κής αξιολόγησης της παρ. 2, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθε-
ση αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., προ-
κειµένου τούτο να εκδώσει απόφαση περί συµµόρφωσης
του αποτελέσµατος της αξιολόγησης προς τα ισχύοντα
κριτήρια και να διατυπώσει συστάσεις προς το Α.Ε.Ι. ή
την ακαδηµαϊκή µονάδα. Οι ανωτέρω εκθέσεις αναρτώ-
νται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε.»

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4653/2020, περί
της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τέταρτο
εδάφιο τροποποιείται, ως προς το χρονικό διάστηµα ε-
ντός του οποίου ολοκληρώνεται η εξωτερική αξιολόγη-
ση, β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης
και πιστοποίησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α.Π. και γνω-
στοποιείται στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή
µονάδα, που υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους µέσα
σε προκαθορισµένη προθεσµία από τη γνωστοποίηση
του σχεδίου σε αυτά. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις
εντός της προθεσµίας, το σχέδιο της έκθεσης θεωρείται
ότι έχει γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή
µονάδα. Η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και
πιστοποίησης, συνοδευόµενη από την έκθεση εσωτερι-
κής αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Α.Π. στο
Σ.Α.Π., για τη λήψη απόφασης πιστοποίησης ή άλλων
σχετικών ενεργειών, όπως ειδικότερα ορίζεται από την
Αρχή, η οποία µεριµνά για τη δηµοσιοποίησή της. Η εξω-
τερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός χρονικού δια-
στήµατος που ορίζεται µε απόφαση του Σ.Α.Π. και εκκι-
νεί από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγη-
σης στο Σ.Α.Π.. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η περ. ζ) της
παρ. 2 του άρθρου 8.»

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4653/2020, περί
της απόφασης πιστοποίησης που εκδίδει το Σ.Α.Π., επέρ-
χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο
τροποποιείται, µε την προσθήκη παραποµπών σε συγκε-
κριµένες διατάξεις του νόµου αυτού, β) η περ. β) του
πρώτου εδαφίου τροποποιείται, ως προς το περιεχόµενο
της απόφασης πιστοποίησης αναφορικά µε το πρόγραµ-
µα σπουδών, γ) η περ. γ) του πρώτου εδαφίου τροποποι-
είται, ως προς το περιεχόµενο της απόφασης πιστοποίη-
σης αναφορικά µε το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης
της ποιότητας του Α.Ε.Ι., δ) το δεύτερο εδάφιο τροπο-
ποιείται, µε την προσθήκη της φράσης «αναφορικά µε
τις ανωτέρω περιπτώσεις», και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«1. Με απόφαση του Σ.Α.Π., η οποία λαµβάνει υπόψη
την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. της παρ. 2 του άρθρου 11 και
την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του οικείου Α.Ε.Ι.
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11, πιστοποιείται: α) ό-
τι το Α.Ε.Ι. ή η ακαδηµαϊκή µονάδα πληροί τις προϋποθέ-
σεις οργάνωσης σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου, β) ότι το πρόγραµµα σπουδών συµµορφώνεται
µε τις απαιτήσεις και τα κριτήρια ποιότητας του οικείου
Προτύπου Ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. και γ) ότι το εσωτε-
ρικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι. συµ-
µορφώνεται µε τις απαιτήσεις και τα κριτήρια ποιότητας
του οικείου Προτύπου Ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Η από-
φαση του Σ.Α.Π., αναφορικά µε τις ανωτέρω περιπτώ-

σεις, µπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητι-
κή.»

7. Στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 4563/2020, περί
της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίη-
σης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο
πρώτο εδάφιο, µετά από τη φράση «συγκροτείται µε α-
πόφαση του Σ.Α.Π.» προστίθεται η φράση «για κάθε α-
ξιολογούµενο Α.Ε.Ι. ή ακαδηµαϊκή µονάδα, πρόγραµµα
σπουδών και εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιό-
τητας Α.Ε.Ι.», β)στο δεύτερο εδάφιο της περ. α), η φρά-
ση «από το Σ.Α.Π.» αντικαθίσταται από τη φράση «µε α-
πόφαση από το Σ.Α.Π.», γ)στην περ. β), η φράση «τηρεί
και ενηµερώνει» αντικαθίσταται από τη φράση «εγκρίνε-
ται από», δ) στο τέλος της παραγράφου, η φράση «το
πέµπτο µέλος αντικαθίσταται από ανεξάρτητο εµπειρο-
γνώµονα»   αντικαθίσταται από τη φράση «ως πέµπτο
µέλος ορίζεται ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας» και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποί-
ησης (Ε.Ε.Α.Π.) είναι πενταµελής, συγκροτείται µε από-
φαση του Σ.Α.Π. για κάθε αξιολογούµενο Α.Ε.Ι. ή ακαδη-
µαϊκή µονάδα, πρόγραµµα σπουδών και εσωτερικό σύ-
στηµα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. και αναλαµβά-
νει το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίη-
σης. Ειδικότερα: α) Τρία (3) τουλάχιστον µέλη της
Ε..Ε.Α.Π. είναι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτη-
των Εµπειρογνωµόνων  (Μητρώο). Το Μητρώο τηρείται
και ενηµερώνεται µε απόφαση του Σ.Α.Π., το οποίο λαµ-
βάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών
µε το αντικείµενο της ΕΘ.Α.Α.Ε. φορέων. Η διαδικασία
τήρησης και ανανέωσης του Μητρώου καθορίζεται µε α-
πόφαση του Σ.Α.Π., που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της Αρχής. Στο Μητρώο υποχρεωτικά περιλαµβάνονται,
σε ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του συνόλου, Έλληνες ή  αλλοδαποί εµπειρογνώ-
µονες που διδάσκουν σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του
εξωτερικού ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού, κατά
προτεραιότητα µε πείρα σε θέµατα αξιολόγησης ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Μέλη του Ανώτατου Συµ-
βουλίου και του Σ.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς επίσης και
το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε
αυτήν µε οποιαδήποτε σχέση, δεν µπορούν να περιλαµ-
βάνονται στο Μητρώο. β) Ένα µέλος της Ε.Ε.Α.Π. είναι
φοιτητής Α.Ε.Ι. που προέρχεται από το µητρώο φοιτη-
τών που εγκρίνεται από το Σ.Α.Π.. γ) Στην περίπτωση πι-
στοποίησης της ποιότητας προγράµµατος σπουδών που
οδηγεί στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενου επαγ-
γέλµατος, σύµφωνα µε την  περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του π.δ. 38/2010, ένα µέλος της Ε.Ε.Α.Π. προέρ-
χεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελµατική έ-
νωση ή επιµελητήριο το οποίο και ορίζει το µέλος αυτό.
Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράµ-
µατος σπουδών που δεν οδηγεί στην άσκηση νοµοθετι-
κώς ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, ως πέµπτο
ορίζεται ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας της περ. α΄ της
παρούσας  παραγράφου.»

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, περί
της πιστοποίησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολό-
γησης και Πιστοποίησης της ποιότητας κοινού προγράµ-
µατος συνεργασίας µε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα
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του εξωτερικού, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας κοινού
προγράµµατος συνεργασίας µε ανώτατο εκπαιδευτικό ί-
δρυµα του εξωτερικού, ένα τουλάχιστον µέλος της
Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει τεκµηριωµένα καλή γνώση του
χώρου εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του ιδρύ-
µατος αυτού. Στην περίπτωση κοινού ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος συνεργασίας µε χώρα του Ευρωπαϊκού Χώ-
ρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Σ.Α.Π. δύναται να ορίσει
ως φορέα πιστοποίησης του προγράµµατος συνεργα-
σίας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης της
χώρας του ιδρύµατος που θα µετέχει στη συνεργασία
και εφαρµόζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις κα-
τευθύνσεις (Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Ο-
δηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for
Quality Assurance in Higher Education-ENQA).»

9. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4653/2020, περί της καταβολής ηµερήσιας αποζηµίω-
σης και δαπανών µετακίνησης στα µέλη της Επιτροπής
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, προστίθεται
η πρόβλεψη για έξοδα διανυκτέρευσης και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«3. Στα µέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η ηµερήσια
αποζηµίωση για το έργο τους, καθώς και οι δαπάνες µε-
τακίνησης και διανυκτέρευσης σύµφωνα µε την υποπαρ.
Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι ανω-
τέρω αποζηµιώσεις και δαπάνες καλύπτονται από την
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται το ύ-
ψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών της Επιτρο-
πής. Το ετήσιο ύψος των αποζηµιώσεων για κάθε µέλος
της Ε.Ε.Α.Π. δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των
ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται
στην ίδια απόφαση.»

10. Στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, περί
των κωλυµάτων των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, προστίθεται δεύτερο ε-
δάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Τα µέλη της επιτροπής δεν µπορούν να ανήκουν ή
να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπη-
ρεσιακή σχέση µε το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδη-
µαϊκή µονάδα που αξιολογείται, ή να είχαν κατά την τε-
λευταία πενταετία µια τέτοια σχέση. Τα κωλύµατα συµ-
µετοχής στην επιτροπή ορίζονται και εξειδικεύονται µε
απόφαση του Σ.Α.Π..»

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4653/2020, περί
της ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκ-
παίδευση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε: αα) ως Κέντρα Α-
ριστείας να δύνανται να αναδεικνύονται και άλλες ακα-
δηµαϊκές µονάδες των Σχολών και των Τµηµάτων των Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, αβ) το Ανώτατο
Συµβούλιο και όχι το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστο-
ποίησης να είναι το αρµόδιο διοικητικό όργανο που συ-
γκροτεί τις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης των υποψη-
φιοτήτων, αγ) τα µέλη των ειδικών επιτροπών να ορίζο-
νται όχι µε κλήρωση αλλά µετά από αξιολόγηση και να
διαγραφεί η παραποµπή στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 13, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται µε τη διαγρα-
φή από το αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης

προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων του κα-
θορισµού του συντελεστή βαρύτητας εκάστου κριτηρίου
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, και η παρ. 2 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Σχολές, Τµήµα-
τα, άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες ή διεπιστηµονικές δο-
µές των Α.Ε.Ι., καθώς και συµπράξεις των Α.Ε.Ι. µε ερευ-
νητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναδεικνύο-
νται ως Κέντρα Αριστείας από την ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα α-
πό πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγη-
ση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται από το Ανώτα-
το Συµβούλιο, τα µέλη των οποίων ορίζονται, κατόπιν α-
ξιολόγησης, από το Μητρώο Εξωτερικών Εµπειρογνω-
µόνων που τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε.. Κριτήρια για την ανάδειξη
των Κέντρων Αριστείας είναι, ιδίως, η εξαιρετική ποιότη-
τα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού και ερευνητι-
κού έργου, η αποτελεσµατική δοµή και οργάνωση των
συναφών προγραµµάτων σπουδών, η σύνδεση διδασκα-
λίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση
του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., εξειδικεύονται
τα κριτήρια αξιολόγησης ανά περίπτωση και ορίζονται η
ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτοµέρειες ανάδειξης
των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και
κάθε σχετικό θέµα.»

Άρθρο 387
Ρυθµίσεις για τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 5, 6, 8 
και 9 άρθρου 18 ν. 4653/2020

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12), περί της διοικητικής υπηρεσίας της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το δεύτερο ε-
δάφιο τροποποιείται, ώστε στον Οργανισµό - Κανονισµό
Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. να καθορίζονται και τα τυπι-
κά προσόντα για την πλήρωση των θέσεων της διοικητι-
κής υπηρεσίας, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώ-
στε µέχρι την έκδοση του Οργανισµού - Κανονισµού Λει-
τουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. να καθορίζονται µε απόφαση
του Ανώτατου Συµβουλίου της όχι µόνο τα θέµατα της
πλήρωσης των θέσεων της διοικητικής υπηρεσίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε. αλλά όλα τα θέµατα που καθορίζονται στον
Οργανισµό - Κανονισµό Λειτουργίας της, και η παρ. 5
διαµορφώνονται ως εξής: 

«5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. διαρθρώνεται
στις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες: α) Διεύθυνση
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας, β) Διεύ-
θυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Χρηµατοδότησης, γ)
Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεκµηρίω-
σης και δ) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υπο-
στήριξης. Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέ-
ρω διάρθρωσή τους σε τµήµατα, αυτοτελή γραφεία ή
γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα
των θέσεων, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι ειδι-
κότητες των προϊσταµένων τους καθορίζονται στον Ορ-
γανισµό - Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Μέχρι την
έκδοση του Οργανισµού - Κανονισµού Λειτουργίας της
Αρχής, τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου και, ιδίως,
οι κατηγορίες, οι κλάδοι, οι ειδικότητες και ο τρόπος
πλήρωσης των οικείων θέσεων, περιλαµβανοµένων των
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Προϊσταµένων και της διάρκειας της θητείας τους, καθο-
ρίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρ-
χής.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, περί
της επιστηµονικής υπηρεσίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάφιο τροπο-
ποιείται, ώστε οι δραστηριότητες του Κέντρου Μελετών
και Ερευνών να ορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου
Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από εισήγηση του δι-
ευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται όχι σε συ-
νεργασία µε αλλά κατόπιν γνώµης του Γενικού Διευθυ-
ντή της ΕΘ.Α.Α.Ε., β) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται,
µε την προσθήκη παραποµπής στην παρ. 4 του άρθρου 7
του ίδιου νόµου, και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Την επιστηµονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτε-
λεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουρ-
γεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Το Κέντρο Μελετών και Ε-
ρευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδοµέ-
νων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί µελέτες, δηµοσιεύει εκ-
θέσεις και οργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες και διεθνή
συνέδρια για θέµατα σχετικά µε την αποστολή της
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται µε
απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υ-
στέρα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία
διατυπώνεται κατόπιν γνώµης του Γενικού Διευθυντή
της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συ-
ντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Ανώτατο Συµ-
βούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. την ετήσια έκθεση για την ανώτα-
τη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βου-
λής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµ-
φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7.»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, περί
των θέσεων του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε., επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροπο-
ποιείται, ως προς την κατανοµή των θέσεων µεταξύ του
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και του διοικητικού
προσωπικού, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, βα) ως
προς την αναφορά σε όλες τις οργανικές θέσεις προσω-
πικού της ΕΘ.Α.Α.Ε., ββ) ως προς την κατανοµή των θέ-
σεων κατά κατηγορία ή εκπαιδευτική βαθµίδα και κλάδο
ή ειδικότητα στις περ. α) έως η) και βγ) µε την προσθήκη
περ. θ), γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τον
τρόπο πλήρωσης του συνόλου των οργανικών θέσεων
της ΕΘ.Α.Α.Ε., δ) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, και
η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι είκοσι (20) και του διοικητικού προ-
σωπικού είκοσι πέντε (25). Οι ως άνω θέσεις είναι θέσεις
µόνιµου προσωπικού ή καλύπτονται µε συµβάσεις εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ύστερα από έ-
γκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και
κατανέµονται ως ακολούθως:

α) είκοσι (20) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπι-
κού, µόνιµου προσωπικού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου,

β) επτά (7) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, µόνιµου προσωπι-
κού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

γ) οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µόνι-
µου προσωπικού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου,

δ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µόνι-
µου προσωπικού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου,

ε) µία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µόνιµου

προσωπικού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου,

στ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, µόνιµου προ-
σωπικού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου,

ζ) µία (1) θέση ΠΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων, µόνι-
µου προσωπικού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου,

η) µία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής, µόνιµου προσωπι-
κού ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
θ) δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού, µόνιµου προσωπικού

ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε.

καλύπτονται µε µετατάξεις µόνιµου προσωπικού, καθώς
και µε τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων µέσω του Α-
νωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, βάσει του
ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

Με τον Οργανισµό - Κανονισµό Λειτουργίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανοµή των κενών θέσε-
ων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες
ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα του επιστηµονικού και
διοικητικού προσωπικού σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001
(Α΄ 39). Για τη συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού
συµβουλίου που επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσια-
κής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπι-
κού και κάθε σχετικό θέµα εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού - Κανονισµού
Λειτουργίας της Αρχής, τα ζητήµατα της παρούσας πα-
ραγράφου ρυθµίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Συµ-
βουλίου της Αρχής.»

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, περί
της κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΘ.Α.Α.Ε.
µε απόσπαση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε οι υπηρεσιακές
ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. να δύνανται να καλύπτονται µε
αποσπάσεις όχι µόνο κατ’ εξαίρεση, β) µετά από το δεύ-
τερο εδάφιο, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) το παλαιό
τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να µην αναφέρεται µό-
νο σε διοικητικούς υπαλλήλους, δ) το παλαιό όγδοο εδά-
φιο τροποποιείται, δα) ως προς τη διάρκεια της απόσπα-
σης και της ανανέωσής της και δβ) µε τη διαγραφή της
φράσης «και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υ-
παλλήλου», ε) µετά από το παλαιό όγδοο εδάφιο, προ-
στίθεται νέο ένατο εδάφιο, στ) το παλαιό δέκατο εδάφιο
καταργείται, και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. δύνανται
να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρε-
σιακών αναγκών µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή
Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας ή της Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, εφαρµόζονται οι διαδικασίες που
προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224) µε την επιφύ-
λαξη των οριζοµένων στον παρόντα νόµο. Για την κάλυ-
ψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών δύναται να εφαρµό-
ζεται αναλόγως το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248).
Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαµβάνει
υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες,
κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Ανε-
ξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης α΄ και β΄ βαθµού, των Νοµικών Προσώπων Δηµοσί-
ου Δικαίου, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως
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εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο

του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούµε-
νο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς α-
πόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και
αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2) µέλη
του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή ειση-
γείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Ανώτατου Συµβουλίου
της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπι-
κό. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαι-
τείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου
Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται ύστερα α-
πό την ανωτέρω αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς
επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί δύο (2) έ-
τη, µε δυνατότητα ανανέωσης µια (1) φορά για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους. Κατ’ εξαίρεση, για τους υπαλ-
λήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, καθώς και τους εποπτευόµενους φορείς αυ-
τού παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης
έως τρεις (3) φορές για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
κάθε φορά. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού για τη διενέργεια ή την παράταση της
απόσπασης απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου
ή περιφερειάρχη αντίστοιχα.» 

Άρθρο 388
Παράταση ατοµικών συµβάσεων εργασίας 

ορισµένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του

Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

Ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του
προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος δύνανται να
παρατείνονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ι-
δρύµατος από την ηµεροµηνία λήξης τους έως την ολο-
κλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης πα-
ροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει την 31η.12.2022, απαγορευόµενης κάθε πε-
ρίπτωσης µετατροπής των συµβάσεων αυτών σε συµβά-
σεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 389
Διορισµός µόνιµων εκπαιδευτικών και µελών 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 5Α 
άρθρου 62 ν. 4589/2019

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5Α του άρθρου 62 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), περί του αποκλεισµού από τους
διορισµούς και προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που
διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισµού και τα δύο
επόµενα σχολικά έτη των εκπαιδευτικών και µελών Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οι οποίοι διορίζονται
στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης και δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία ή αναλαµβά-
νουν υπηρεσία και, µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση
του διορισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πα-
ραιτούνται, αντικαθίσταται και η παρ. 5Α διαµορφώνεται
ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., οι οποίοι
έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε το
παρόν, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναλάβει ή αναλαµ-
βάνουν υπηρεσία ή όχι, αποκλείονται από νέο διορισµό ή
πρόσληψη στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της απόφασης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Αν το τρίτο έτος αποκλεισµού συµπίπτει µε
το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρό-
σωπα που αποκλείονται µπορούν να διοριστούν ή προ-
σληφθούν µόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων
πινάκων.»

Άρθρο 390
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο 

σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 

των αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών 
και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση άρθρου 19 
ν. 4283/2014

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014
(Α΄ 189), περί της χρήσης πόρων του συγχρηµατοδοτού-
µενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την
πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών,
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συµπεριλαµ-
βανοµένων ιδιωτών που προσλαµβάνονται για τη διδα-
σκαλία αντικειµένων/µαθηµάτων στα Καλλιτεχνικά Σχο-
λεία, καθώς και εµπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαµβά-
νονται για τη διδασκαλία µαθηµάτων µουσικής ειδίκευ-
σης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολεί-
ων, τροποποιείται, α) ως προς το ότι η δαπάνη για την
πληρωµή των παραπάνω προσώπων δύναται να βαρύνει
και αντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόφασης του συγχρη-
µατοδοτούµενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων τα έτη 2022 και 2023, αντίστοιχα, και β)
ως προς τον επιµερισµό της δαπάνης µεταξύ των ετών
αυτών, και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο 

σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των 
αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και 

µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωµή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών, των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.), συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτών που προ-
σλαµβάνονται για τη διδασκαλία αντικειµένων/ µαθηµά-
των στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αµείβονται σύµφωνα
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µε την υπό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών (Β΄ 3370), καθώς και των εµπειροτε-
χνών ιδιωτών που προσλαµβάνονται για τη διδασκαλία
µαθηµάτων µουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργα-
στήρια των Μουσικών Σχολείων και αµείβονται σύµφωνα
µε την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ε-
θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 1671), µπορεί να
γίνει χρήση πόρων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέ-
λους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπά-
νη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων
(ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2022
και συγκεκριµένα το έργο µε κωδικό 2019ΣΕ44520000
και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκ-
παιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοη-
θητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων βάσει του άρθρου 176 του
ν. 4823/2021 (Α΄ 136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το
ποσό των ογδόντα εκατοµµυρίων επτακοσίων εβδοµή-
ντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (80.774.400) ευρώ
και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2023 έως
το ποσό των πενήντα πέντε εκατοµµυρίων πεντακοσίων
είκοσι µίας χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ και α-
ντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόφασης του συγχρηµατο-
δοτούµενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων του έτους 2022 έως το ποσό των ενενήντα
τεσσάρων εκατοµµυρίων σαράντα δύο χιλιάδων τριακο-
σίων πενήντα τεσσάρων (94.042.354) ευρώ και του έ-
τους 2023 έως το ποσό των εκατόν σαράντα ενός εκα-
τοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα εννέα χιλιάδων εξα-
κοσίων είκοσι (141.879.620) ευρώ.»

Άρθρο 391
Ρυθµίσεις για την έγκαιρη έναρξη της µεταφοράς 

των µαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων µεταφοράς µαθητών

1. Για τους διαγωνισµούς µεταφοράς µαθητών, στις
περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δροµολόγια, για τα
οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβλη-
θείσες προσφορές κρίθηκαν µη κατάλληλες, δύναται να
ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) κατ’ εξαίρεση των κειµένων διατά-
ξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης α-
πό την Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Αν οι διαγωνισµοί προβλέπουν ως µέσο µετακίνησης των
µαθητών τα Ε.Δ.Χ. οχήµατα, εξετάζεται από το αρµόδιο
όργανο της οικείας περιφερειακής ενότητας, η δυνατό-
τητα συνένωσης υφιστάµενων όµορων εδρών εντός της
ίδιας περιφερειακής ενότητας, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).  

2. Αν έως την 22α.7.2022 δεν έχουν προκηρυχθεί δια-
γωνισµοί και εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση των προ-
βλεποµένων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του α-
ντικειµένου της σύµβασης, που εκτελείται µέχρι την ο-
λοκλήρωση του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών, σύµ-
φωνα µε την υποπερ. στ2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ΄
του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 50025/2018 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών, Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών (Β΄ 4217) και τροποποίησης της σύµβασης κατά τη
διάρκειά της, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονοµική επι-
τροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο µε αιτιολο-
γηµένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της δια-
πραγµάτευσης, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ’ εξαίρεση των κειµένων
διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευ-
σης από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

3. Για τους διαγωνισµούς µεταφοράς µαθητών, αν
προέκυψαν νέες ανάγκες µετά από την προκήρυξη των
διαγωνισµών, η οικονοµική επιτροπή δύναται να αναθέ-
τει το σχετικό έργο µε αιτιολογηµένη πράξη της, ακο-
λουθώντας τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφω-
να µε την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016, κατ’ εξαίρεση των κειµένων διατάξεων πε-
ρί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης από την
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

4. Στις περιπτώσεις των εκκρεµών κατά την έναρξη
του σχολικού έτους 2022-2023 διαγωνισµών, περιλαµβα-
νοµένων και των περιπτώσεων των παρ. 1 έως 3, και α-
φού έχει γίνει χρήση των προβλεπόµενων δυνατοτήτων
χρονικής παράτασης του αντικειµένου της σύµβασης µέ-
χρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µεταφοράς µαθη-
τών µε την υποπερ. στ2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ΄
του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 50025/2018 κοινής υπουργι-
κής απόφασης και τροποποίησης της σύµβασης κατά τη
διάρκειά της, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονοµική επι-
τροπή µπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, να
αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δροµολογίων στους προσωρινούς µειοδότες ή προσωρι-
νούς αναδόχους µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνι-
σµών µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων και πά-
ντως το αργότερο µέχρι την 30ή.6.2023. Οι περιφέρειες
εκκινούν έως τις 30.11.2022 τις διαδικασίες υλοποίησης
Δυναµικού Συστήµατος Αγορών (Δ.Σ.Α.), σύµφωνα µε το
άρθρο 33 του ν. 4412/2016 και το σχετικό υπόδειγµα της
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειµένου να δύνανται να αναθέσουν µε
αυτό τους επόµενους διαγωνισµούς, στην προθεσµία
που προβλέπει η ως άνω απόφαση για τη µεταφορά µα-
θητών. 

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 4, τα σχέδια των σχετι-
κών συµβάσεων ανάθεσης µεταφοράς µαθητών και οι
σχετικοί φάκελοι αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο για προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας, εντός προ-
θεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από την απόφαση
κατακύρωσης. Αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
αποβεί αρνητικός ή αν ο οριστικός ανάδοχος διαφέρει
του προσωρινού µειοδότη ή ανάδοχου, οι δαπάνες για
την εκτέλεση των µέχρι τότε παρασχεθεισών υπηρεσιών
από τον τελευταίο, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νό-
µιµα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει µε
σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το
ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε τους ό-
ρους και το περιεχόµενο της οικείας διακήρυξης µετα-
φοράς µαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι ο προσωρι-
νός µειοδότης ή προσωρινός ανάδοχος δεν αποκλείσθη-
κε για τους λόγους που προβλέπονται στις παρ. 3 και 5
του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.

6. Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολεί-
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ων, που αφορούν στα προηγούµενα έτη, καταβάλλονται
νόµιµα µέχρι τη σύναψη της σχετικής σύµβασης µεταφο-
ράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει µε
σχετική πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µα-
θητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι
σύµφωνο µε την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονο-
µικής επιτροπής.

7. Το συµβατικό κόστος εκάστου δροµολογίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη µεγίστη αποζηµίωση που προκύ-
πτει από την εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 50025/2018 κοινής
υπουργικής απόφασης.

8. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των ηλεκτρονικών δια-
γωνισµών µεταφοράς µαθητών, όπως αυτά ορίζονται α-
πό τον ν. 4412/2016, µπορούν να κατατίθενται και σε φυ-
σική µορφή ενώπιον της οικονοµικής επιτροπής, µετά α-
πό απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

9. Στην παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόµου του
ν. 4286/2014 (Α΄ 194) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α)
στο πρώτο εδάφιο αα) διαγράφονται οι λέξεις «για το
σχολικό έτος 2014-2015», αβ) η λέξη «υπέρβαση» αντι-
καθίσταται από τη λέξη «αυξοµείωση», αγ) επικαιροποι-
είται η µνηµονευόµενη κοινή υπουργική απόφαση για τις
χιλιοµετρικές αποστάσεις και διαγράφονται οι αναφορές
στις υπ’ αριθµ. 30844/31.7.2013 (Β΄ 1897) και
29531/2014 (Β΄ 2060) κοινές υπουργικές αποφάσεις, β)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής:

«4. Εάν η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων
δεν είναι εφικτή µε δηµόσια συγκοινωνία ή µε ίδια µέσα
των Περιφερειών και των Δήµων, σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από
σύµφωνη γνώµη επιτροπής, στην οποία µετέχει από έ-
νας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας,
της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργα-
νισµού δηµόσιας συγκοινωνίας υπό την προεδρία του
Περιφερειάρχη ή του αρµόδιου κατά περίπτωση Αντιπε-
ριφερειάρχη, η αυξοµείωση των χιλιοµετρικών αποστά-
σεων που τίθενται στην υπ’ αριθµ. 50025/2018 κοινή υ-
πουργική απόφαση (Β΄ 4217), υπό την προϋπόθεση ότι
το συνολικό κόστος της µεταφοράς µαθητών σε ολόκλη-
ρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντί-
στοιχο της προηγούµενης σχολικής χρονιάς. Με απόφα-
ση του περιφερειακού συµβουλίου για τη µεταφορά των
πιο πάνω µαθητών είναι δυνατή η επιπλέον χρηµατοδό-
τηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.»

Άρθρο 392
Υπαγωγή του προσωπικού των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική

Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας σε υπηρεσιακά
και πειθαρχικά συµβούλια - Τροποποίηση άρθρου 80 

ν. 4796/2021

1. Στο άρθρο 80 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) περί υπαγω-
γής του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Καινοτοµίας στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβού-
λιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο δια-
γράφεται η φράση «, στα οποία µεταφέρονται και οι εκ-
κρεµείς υποθέσεις», β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο
εδάφιο, και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80
Υπαγωγή του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Καινοτοµίας στο Υπηρεσιακό και 

Πειθαρχικό Συµβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων

Το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Καινοτοµίας υπάγεται στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό
συµβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Για το προσωπικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας, µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται, ένα
υπηρεσιακό συµβούλιο και ένα ή περισσότερα πειθαρχι-
κά συµβούλια για κάθε Ν.Π.Δ.Δ..
Οι εκκρεµείς υποθέσεις του υπηρεσιακού και του πει-

θαρχικού συµβουλίου του προσωπικού της Γενικής Γραµ-
µατείας Έρευνας και Καινοτοµίας και των Ν.Π.Δ.Δ. που
εποπτεύονται από αυτή µεταφέρονται στα αρµόδια υπη-
ρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια.»

2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012
(Α΄ 54) περί των πειθαρχικής αρµοδιότητας για το προ-
σωπικό της (πρώην) Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας και των εποπτευόµενων νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου καταργείται. 

Άρθρο 393
Απλούστευση των διαδικασιών συµµετοχής σε 
δράσεις διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα 

και καινοτοµία - Τροποποίηση άρθρων 23 και 28 
ν. 4310/2014

1. Στο άρθρο 23 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) περί δηµό-
σιας χρηµατοδότησης, µετά την παρ. 4 προστίθεται νέα
παρ. 4Α ως εξής:

«4.Α Εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσίευσης σε
εθνικό επίπεδο προηγούµενης προκήρυξης και δηµόσιας
πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, οι διακρατικές
δράσεις και τα προγράµµατα που υλοποιούνται µε κε-
ντρική διαχείριση σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 38, καθώς και εκείνα που προκηρύσσονται σε ε-
νωσιακό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και
κρατών µελών και λοιπών φορέων της Ένωσης. Τα προς
χρηµατοδότηση έργα επιλέγονται βάσει αξιολόγησης
και κατάταξης από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες,
σύµφωνα µε τους κανονισµούς των αντίστοιχων προ-
γραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικοί όροι
συµµετοχής, εφόσον υπάρχουν, συµπεριλαµβάνονται
στη διακρατική προκήρυξη και ανακοινώνονται στον δια-
δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Καινοτοµίας.
Στην ως άνω εξαίρεση υπάγονται και οι περ. α) έως δ)

της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014
της Επιτροπής (L 187) για την κήρυξη ορισµένων κατη-
γοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγο-
ρά κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
(Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4310/2014, περί
της συµµετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έ-
ρευνας και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητι-
κούς οργανισµούς, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο,
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και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων εγκρίνεται η συµµετοχή της χώρας σε νοµικές
οντότητες και συµπράξεις που σχετίζονται µε τον Ευρω-
παϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), όπως µεταξύ άλλων, αυτές
των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ και καθορίζονται:
α) οι αρµόδιοι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα

και αναλαµβάνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο,
β) η χρονική διάρκεια συµµετοχής στη νοµική οντότη-

τα, και
γ) το προβλεπόµενο ύψος της δαπάνης που δηµιουρ-

γείται για την περίοδο αυτή,
δ) η πρόταση στον αρµόδιο Υπουργό για την ένταξη

του σχετικού έργου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύ-
σεων.
Ειδικά στην περίπτωση συµµετοχής της χώρας σε θε-

σµοθετηµένες συµπράξεις (εταιρικές σχέσεις), που συ-
στήνονται βάσει των άρθρων 185 (σύσταση ειδικής δο-
µής) και 187 (σύσταση κοινής επιχείρησης) της ΣΛΕΕ,
των οποίων τη συνολική διαχείριση των έργων αναλαµ-
βάνει κεντρικός φορέας προκήρυξης/διαχείρισης σε ε-
νωσιακό επίπεδο (κεντρική διαχείριση), στην ανωτέρω α-
πόφαση ορίζεται και η εφαρµογή της κεντρικής διαχείρι-
σης µε αντίστοιχη µεταφορά της εθνικής οικονοµικής
συµµετοχής.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4310/2014, περί της
συµµετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευ-
νας και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητικούς
οργανισµούς, τροποποιείται µε την προσθήκη επιφύλα-
ξης της παρ. 4Α του άρθρου 23 περί των δράσεων και έρ-
γων που εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσίευσης
σε εθνικό επίπεδο προηγούµενης προκήρυξης και δηµό-
σιας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες και οι λεπτοµέ-
ρειες υλοποίησης των έργων της παρ. 1, µε την επιφύλα-
ξη της παρ. 4Α του άρθρου 23.» 

Άρθρο 394
Επιλογή διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα - 
Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 ν. 4735/2020

Η περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020
(Α΄ 197), περί της επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο
τοµέα, τροποποιείται, ως προς τα απαιτούµενα προσό-
ντα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των διοικήσε-
ων των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαί-
ου, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Τα απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στη διαδι-
κασία του παρόντος είναι:

(α) Πτυχίο ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπι-
στηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) ή µεταπτυχιακός τίτ-
λος σπουδών της ηµεδαπής ή αρµοδίως αναγνωρισµένο
πτυχίο ή µεταπτυχιακός τίτλος της αλλοδαπής,

(β) Πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κράτους µέ-
λους της Ε.Ε. και

(γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία στον

δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.
Περαιτέρω απαιτούµενα προσόντα αναφορικά µε τις

προς πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε
ειδικές διατάξεις.»

Άρθρο 395
Συµβούλιο Πρότυπων Επαγγελµατικών 

Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) -
Επιτροπές Συντονισµού Πρότυπων Επαγγελµατικών

Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) -
Προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 17Α, ως
εξής:

«Άρθρο 17Α
Συµβούλιο Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων

(ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) - 
Επιτροπές Συντονισµού Πρότυπων 

Επαγγελµατικών Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.)  

1. α) Συνιστάται πενταµελές Συµβούλιο Πρότυπων Ε-
παγγελµατικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.), το οποίο συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γε-
νικού Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &
Ν.) και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. αποτελείται από τα εξής µέλη: 
αα) έναν (1) καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-

µατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής, ως Προέδρο, µε τον ανα-
πληρωτή του,  
αβ)   έναν (1) εµπειρογνώµονα επαγγελµατικής εκπαί-

δευσης, ως Αντιπρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, 
αγ) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ο οποίος προτείνεται µε τον αναπλη-
ρωτή του από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 
αδ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80

έως και ΠΕ90, µε τον αναπληρωτή του, και 
αε) έναν (1) εκπαιδευτικό αυξηµένων ακαδηµαϊκών

προσόντων από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε τον α-
ναπληρωτή του.
Με την απόφαση συγκρότησης του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. ορί-

ζονται ο γραµµατέας του Συµβουλίου και ο αναπληρω-
τής του, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί ή δι-
οικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.
β) Η θητεία των µελών του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. είναι τετραε-

τής και δύναται να ανανεώνεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:
α) µεριµνά για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολι-

τικής περί Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων (Π.Ε-
ΠΑ.Λ.),
β) ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνη-

τικών δραστηριοτήτων των Π.ΕΠΑ.Λ.,
γ) εισηγείται βελτιώσεις ως προς την υλοποίηση των

σκοπών των Π.ΕΠΑ.Λ. στη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Α-
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νάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραµµατείας
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων,
δ) προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών

των Π.ΕΠΑ.Λ.,
ε) διενεργεί το σύνολο της διαδικασίας κατάρτισης πι-

νάκων επιλογής, κατάταξης, διενέργειας συνέντευξης,
επιλογής και κύρωσης των τελικών αξιολογικών πινάκων
των υποψήφιων Διευθυντών των Π.ΕΠΑ.Λ.,
στ) ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του

Π.ΕΠΑ.Λ., ορίζει τον Υποδιευθυντή του Π.ΕΠΑ.Λ., 
ζ) ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του

Π.ΕΠΑ.Λ., τους Τοµεάρχες των Π.ΕΠΑ.Λ., 
η) προκηρύσσει, κατόπιν αιτήµατος των Επιτροπών Συ-

ντονισµού των Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων, τις
κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Π.ΕΠΑ.Λ. κατά κλάδο
και ειδικότητα,
θ) εγκρίνει, µετά από εισήγηση της Επιτροπή Συντονι-

σµού του Πρότυπου Επαγγελµατικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.Ε-
ΠΑ.Λ.), την αξιοποίηση και διάθεση των πρόσθετων οικο-
νοµικών πόρων του Π.ΕΠΑ.Λ., 
ι) µεριµνά για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των

Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., 
ια) συντονίζει, επιβλέπει και παρακολουθεί τα Κέντρα

Επιµόρφωσης των Π.ΕΠΑ.Λ.,
ιβ) προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα

Π.ΕΠΑ.Λ. και 
ιγ) βραβεύει µαθητές που µε τις εργασίες τους συµ-

βάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών καινοτοµιών.
3. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑΛ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόσκληση του Προ-
έδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα
µέλη τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συνε-
δρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση
µπορεί να αποσταλεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24)
ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενερ-
γούνται τακτικά µία (1) φορά τον µήνα και εκτάκτως κα-
τά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν επείγοντα
θέµατα προς συζήτηση. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑΛ. µπορεί να συνε-
δριάζει και µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε την παρ. 13
του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συζητήσεις και τις αποφά-
σεις του συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑΛ. υποστη-
ρίζεται διοικητικά από το Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού Πολιτι-
κών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και
Διά Βίου Μάθηση της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανά-
πτυξης Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραµµατείας
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.. Τα µέλη του ΣΥ.Π.ΕΠΑΛ. δεν λαµβά-
νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις, εκτός από τα έξοδα διαµονής και µετακίνησης σύµ-
φωνα µε το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ. Δ.9
της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). 

4. Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. συνιστάται Επιτροπή Συντονι-
σµού του Πρότυπου Επαγγελµατικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.Ε-
ΠΑ.Λ.), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, η οποία αναρτάται στο
διαδίκτυο σύµφωνα µε τα άρθρα 76 και 77 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και στην οποία µετέχουν ως µέλη

µε τετραετή θητεία: α) ο Διευθυντής του Π.ΕΠΑ.Λ. ως
πρόεδρος, β) ο/οι Υποδιευθυντής/ντές του Π.ΕΠΑ.Λ., γ)
ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγι-
κή ευθύνη του Π.ΕΠΑ.Λ., δ) ο Διευθυντής του Εργαστη-
ριακού Κέντρου, όπου υπάρχει και ε) οι Τοµεάρχες του
Π.ΕΠΑ.Λ., εφόσον έχουν επιλεγεί. 

5. Η Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµο-
διότητες: α) υποβάλλει εισηγήσεις στο ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. για
υλοποίηση καινοτοµιών, ερευνητικών προγραµµάτων και
συνεργασιών, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ε-
ρευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουρ-
γίας του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και δράσεων προσφο-
ράς του στην τοπική κοινωνία, β) συνεργάζεται µε τον
σύλλογο διδασκόντων για την κατάρτιση του σχεδίου
προγραµµατισµού δράσεων και τη χάραξη των εκπαιδευ-
τικών στόχων του σχολείου, που αποτελούν το αντικεί-
µενο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου του Π.ΕΠΑ.Λ., γ) ενηµερώνει το Τµήµα Α΄ Σχεδια-
σµού Πολιτικών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κα-
τάρτιση και Διά Βίου Μάθηση της Διεύθυνσης Σχεδια-
σµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραµµα-
τείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. για τις ερευνητικές δραστηριό-
τητες του Π.ΕΠΑ.Λ. και τη συνεργασία του µε Α.Ε.Ι., ε-
ρευνητικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύµατα και επιχειρή-
σεις, δ) σχεδιάζει, προγραµµατίζει και έχει την ευθύνη,
από κοινού µε τον σύλλογο διδασκόντων, για τις επιµορ-
φωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνη-
τικές δραστηριότητες και τις συνεργασίες του Π.ΕΠΑ.Λ.
µε τους φορείς της περ. β), ε) υποβάλλει ειδική έκθεση
αξιολόγησης του Π.ΕΠΑ.Λ. στη Διεύθυνση Τεκµηρίωσης
και Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.
& Ν., όποτε ζητηθεί από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., στ) υποβάλλει
αίτηµα στο ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. για προκήρυξη των κενών θέσε-
ων εκπαιδευτικών του Π.ΕΠΑ.Λ. κατά κλάδο και ειδικό-
τητα, ζ) εισηγείται στην Κεντρική Επιστηµονική Επιτρο-
πή τον αριθµό των µαθητών που θα εισαχθούν στην ει-
σαγωγική τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ., η) αναπτύσσει συνεργα-
σίες µε τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και
της τοπικής αυτοδιοίκησης των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε., ιδίως
σε θέµατα που σχετίζονται µε την εξεύρεση επαγγελµα-
τικών χώρων για την πρακτική άσκηση των µαθητών, την
υλικοτεχνική υποδοµή και τους οικονοµικούς πόρους
του σχολείου, θ) εισηγείται στο ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. την αξιο-
ποίηση και διάθεση των οικονοµικών πόρων του Π.Ε-
ΠΑ.Λ. και, µετά τη σύµφωνη γνώµη του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.,
λαµβάνει τις προσήκουσες αποφάσεις και προβαίνει
στην αξιοποίηση και διάθεσή τους, ι) αναθέτει στους εκ-
παιδευτικούς των Π.ΕΠΑ.Λ. συγκεκριµένα καθήκοντα
που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό� έργο, µε
βάση τα προγράµµατα σπουδών των Π.ΕΠΑ.Λ, όπως αυ-
τά� που σχετίζονται µε το κέντρο επιµόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ,
τον επαγγελµατικό� προσανατολισµό�, την υλοποίηση και-
νοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων,
την πρακτική� άσκηση των µαθητών, καθώς και την εφαρ-
µογή� προγραµµάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίη-
σης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής.

6. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.
και των Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας.»
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Άρθρο 396
Όργανα διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ. -

Προσθήκη άρθρου 17Β στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 17Β, ως
εξής:

«Άρθρο 17Β
Όργανα διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ. 

1. Τα όργανα διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ., τα οποία έχουν
και την ευθύνη της καθηµερινής λειτουργίας τους, είναι:
α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής ή οι Υποδιευθυ-
ντές, γ) η Επιτροπή Συντονισµού του Πρότυπου Επαγ-
γελµατικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και δ) ο Σύλλογος
Διδασκόντων. 

2. α) Για την εξυπηρέτηση του σκοπού των Π.ΕΠΑ.Λ.,
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 16, οι Διευθυντές και ο
Υποδιευθυντής ή οι Υποδιευθυντές των Π.ΕΠΑ.Λ., πέραν
των αρµοδιοτήτων των Διευθυντών και Υποδιευθυντών
των λοιπών σχολικών µονάδων, ασκούν και τις ακόλου-
θες ειδικές αρµοδιότητες: αα) έχουν την ευθύνη εφαρ-
µογής του εκπαιδευτικού οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ. στη συ-
γκεκριµένη σχολική µονάδα, αβ) ενηµερώνονται διαρ-
κώς για προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
και διεθνή� προγράµµατα, στον τοµέα της επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης, στα οποία δύνανται να συµµετέχουν οι
µαθητές και εκπαιδευτικοί τους και αγ) σχεδιάζουν και υ-
λοποιούν δράσεις εξωστρέφειας, µε τη διοργάνωση εκ-
δηλώσεων και ηµερίδων σε συνεργασία µε υπηρεσίες
και επαγγελµατικούς η� παραγωγικούς φορείς της ηµε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β) Στους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές των Π.Ε-

ΠΑ.Λ. καταβάλλεται το επίδοµα θέσης ευθύνης που προ-
βλέπεται για τους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές
των ΕΠΑ.Λ. στις περ. ζζ) και ιι) αντίστοιχα της υποπαρ.
β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 
γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει ή απουσιά-

ζει ή κωλύεται, ο Διευθυντής του Π.ΕΠΑ.Λ. αναπληρώ-
νεται από τον Υποδιευθυντή ή, επί τοποθέτησης και δεύ-
τερου Υποδιευθυντή (Υποδιευθυντή Β΄), αναπληρώνεται
από τον Υποδιευθυντή Α΄.

3. α) Για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών
των Π.ΕΠΑ.Λ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης µε βάση αξιολογικούς πίνακες επι-
λογής που καταρτίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Για την επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών των
Π.ΕΠΑ.Λ., το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. καταρτίζει αξιολογικούς πίνα-
κες επιλογής ανά θέση. Οι πίνακες ισχύουν από την κύ-
ρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που
ακολουθεί την κύρωσή τους. 
β) Ως Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ. επιλέγονται εκπαιδευ-

τικοί µε οργανική θέση στο Π.ΕΠΑ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ., ό-
που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί παράλληλα Π.ΕΠΑ.Λ.. Οι
υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ω-
ράριο της θέσης του Υποδιευθυντή στη σχολική µονάδα.
Αν σε ορισµένο Π.ΕΠΑ.Λ. προβλέπεται και δεύτερος Υ-
ποδιευθυντής, ο Διευθυντής καθορίζει τη σειρά τοποθέ-
τησης των Υποδιευθυντών Α΄ και Β΄.  

4. α) Οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση Διευθυ-
ντών Π.ΕΠΑ.Λ. είναι οι εξής:
αα) εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12)

ετών, από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη

πρέπει να έχουν διανυθεί στην επαγγελµατική εκπαίδευ-
ση,
αβ) πιστοποιηµένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία αποδει-
κνύεται µε τη σχετική πιστοποίηση ή σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισµού Ηλε-
κτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκµαίρεται για τους εκ-
παιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλο-

γή ούτε να επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Διευθυντή
Π.ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικός: 
βα) ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τελεί σε

διαθεσιµότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως
για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή του
έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή
ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών,
για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη δια-
γραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα, 
ββ) ο οποίος αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία

λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την η-
µεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψη-
φιοτήτων, 
βγ) του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσό-

ντων που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής
είναι πλαστά ή που υποβάλλει στη διαδικασία αυτή ανα-
ληθείς δηλώσεις, 
βδ) ο οποίος, ως αξιολογητής ή αξιολογούµενος του

άρθρου 58 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), υπαιτίως δεν εκ-
πληρώνει την υποχρέωση αξιολόγησης, σύµφωνα µε το
Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4823/2021 και για ο-
κτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας µη εκπλήρωσης της
υποχρέωσης αξιολόγησης, 
βε) ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του,

σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 4823/2021 και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της α-
παλλαγής, 
βστ) ο οποίος εµπίπτει στην παρ. 6 του άρθρου 60 του

ν. 4823/2021,  
βζ) του οποίου η επίδοση έχει χαρακτηριστεί ως «µη ι-

κανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαµβανόµενες υ-
πόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β
ή Α΄ και Β΄, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέ-
ρους Γ΄ του ν. 4823/2021, κατά την τελευταία τετραετία
πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. 
γ) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να

συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής δεν
πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο
και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργα-
νο.

5. α) Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της
υποπαρ. α) της παρ. 3 µε βάση το άθροισµα των µονά-
δων, τις οποίες συγκεντρώνουν µε την αποτίµηση των ε-
ξής κριτηρίων:
αα) επιστηµονική - παιδαγωγική συγκρότηση,
αβ) διδακτική και διοικητική εµπειρία,
αγ) αξιολόγηση,
αδ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υπο-

ψηφίου. 
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β) Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής, τα κριτή-
ρια επιλογής αποτιµώνται µε εκατό (100) µονάδες κατ’
ανώτατο όριο. Η αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής και
η κατανοµή των µονάδων καθορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 5 του άρθρου 21 του παρόντος.
γ) Δεν µοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθε-

ση για την υποβολή υποψηφιότητας.
δ) Για την αποτίµηση του κριτηρίου της προσωπικότη-

τας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου διενερ-
γείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον
του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., η οποία µαγνητοφωνείται. Η συνέ-
ντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του έργου του υ-
ποψηφίου και τον σχεδιασµό του έργου του σε περίπτω-
ση επιλογής του. Μέσω της συνέντευξης εκτιµώνται η
συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκ-
φρασης και επικοινωνίας, η συστηµατική ενηµέρωση στα
εκπαιδευτικά ζητήµατα, καθώς και οι γνώσεις και ικανό-
τητες του υποψηφίου σε θέµατα που άπτονται των αρµο-
διοτήτων της διεκδικούµενης θέσης. Συνεκτιµώνται τα
στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου
και, ιδίως, η προϋπηρεσία σε Π.ΕΠΑ.Λ. και η συµµετοχή
του σε καινοτόµες δράσεις. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. δύναται, µε
οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση, να απο-
κλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κα-
τά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν εί-
ναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της
διεκδικούµενης θέσης Διευθυντή Π.ΕΠΑ.Λ..

6. Για την επιλογή των Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. εκδίδεται
προκήρυξη από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., τρεις (3) τουλάχιστον
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας, η οποία αναρτάται
στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Με
την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα
νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµετέχουν στη
διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύ-
εται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, µέσα στην προθε-
σµία που προβλέπεται στην προκήρυξη, η οποία δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες.

7. α) Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόµενες θέσεις Δι-
ευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν αίτηση, η οποία συνο-
δεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπι-
κών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό
σύστηµα ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, όπου έχουν οργανική θέση, όπως καθορίζεται στην
προκήρυξη. 
β) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

µπορούν να υποβάλουν αίτηση για το σύνολο των προ-
κηρυσσόµενων θέσεων των σχολικών µονάδων Π.Ε-
ΠΑ.Λ., µε σειρά προτίµησης για τοποθέτηση, η οποία δη-
λώνεται κατά την υποβολή της αίτησης, όπως καθορίζε-
ται στην προκήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση
τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή Π.ΕΠΑ.Λ. είναι να δύ-
ναται ο υποψήφιος να συµπληρώσει το υποχρεωτικό ω-
ράριο της θέσης του Διευθυντή στις σχολικές µονάδες
που δηλώνει.

8. α) Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., σε συνεδρίασή του που πραγµα-
τοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέ-
πεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψήφιους που έ-
χουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδι-
κασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’
αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπι-

κά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής
εγγράφονται σε πίνακα µη δεκτών υποψηφίων. Στους πί-
νακες µη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται µόνο ο αριθ-
µός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθη-
καν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Το
ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. κοινοποιεί τους πίνακες στη Διεύθυνση Υ-
πηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Οι υ-
ποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κα-
τά των πινάκων µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από
την εποµένη της ανάρτησής τους.
β) Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παρα-

λαβή τους, το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. αποφαίνεται αιτιολογηµένα
για τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες, αν και
όπου απαιτείται και ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφε-
ροµένους.

9. α) Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. καταρτίζει πίνακες των υποψη-
φίων µε αξιολογική σειρά, σύµφωνα µε τα κριτήρια επι-
λογής της παρ. 5. Οι πίνακες κοινοποιούνται και αναρτώ-
νται, όπως ορίζεται στην παρ. 8. Οι υποψήφιοι µπορούν
να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων ε-
ντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ε-
ποµένη της ανάρτησής τους. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ αποφαίνε-
ται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει
τους πίνακες, αν και όπου απαιτείται, και ενηµερώνει
σχετικά τους ενδιαφεροµένους.
β) Στη συνέχεια, το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. ορίζει τις ηµεροµη-

νίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στο
πρακτικό της συνεδρίασης κατά την οποία λαµβάνει χώ-
ρα η συνέντευξη καταγράφεται συνοπτικά το περιεχόµε-
νο της συνέντευξης, καθώς και των ερωτήσεων που υπο-
βλήθηκαν στον υποψήφιο και των απαντήσεων που δό-
θηκαν από αυτόν. Στο πρακτικό της συνεδρίασης που έ-
πεται της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφο-
νται η βαθµολογία κάθε µέλους του Συµβουλίου και η συ-
νοπτική αιτιολόγησή της. Τελικές αξιολογικές µονάδες
κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. αδ) της υποπαρ.
α) της παρ. 5 είναι ο µέσος όρος των µονάδων µε τις ο-
ποίες τον έχουν βαθµολογήσει τα παρόντα µέλη του
ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.. Η επίδοση του υποψηφίου στο εν λόγω
κριτήριο συνιστά την εξατοµικευµένη κρίση του Συµβου-
λίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γε-
νικής συγκρότησης του υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν
προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την ε-
πιλογή.
γ) Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψη-

φίων, το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. καταρτίζει µε αξιολογική σειρά τε-
λικούς πίνακες επιλογής σε επίπεδο Επικράτειας µε βά-
ση τις συνολικές µονάδες των ανωτέρω υποψηφίων. Το
σύνολο των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το
άθροισµα όλων των µονάδων στα επιµέρους κριτήρια.
δ) Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθ-

µού µονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσ-
σεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισ-
σότερες µονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που ανα-
φέρονται στην υποπαρ. α) της παρ. 5. Αν προκύπτει εκ
νέου ισοβαθµία, λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των µονά-
δων των υποψηφίων κατά σειρά στο κριτήριο της περ.
αδ) της υποπαρ. α), της παρ. 5. 
ε) Μετά από το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος
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του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που
τηρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον
γραµµατέα του Συµβουλίου.

10. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κατάρ-
τισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής κυρώνονται από
τον Πρόεδρο του Συµβουλίου και υποβάλλονται στη Δι-
εύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. 

11. Η τοποθέτηση των Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. πραγµα-
τοποιείται µε βάση τη σειρά κατάταξής τους στον αξιο-
λογικό πίνακα επιλογής, σε συνδυασµό µε τη σειρά προ-
τίµησής τους, η οποία δηλώνεται στην αίτησή τους. 

12. Οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα επιλογής Διευθυ-
ντών Π.ΕΠΑ.Λ. τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες
θέσεις µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ύστερα από
πρόταση του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.. Αν δεν υποβληθούν υποψη-
φιότητες για κάποια Π.ΕΠΑ.Λ., Διευθυντές αυτών τοπο-
θετούνται, εφόσον το δηλώσουν, επιλεγέντες υποψήφι-
οι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής
τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον
σκοπό αυτόν καλούνται από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. να υποβά-
λουν νέα δήλωση προτίµησης. Αν θέσεις Διευθυντών κά-
ποιων Π.ΕΠΑ.Λ. κενωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, Διευθυντές αυτών τοποθετούνται, εφόσον το δη-
λώσουν, επιλεγέντες υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθε-
τηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολο-
γικό πίνακα επιλογής σε συνδυασµό µε τη σειρά προτί-
µησής τους. Για τον σκοπό αυτόν, όπου απαιτείται, κα-
λούνται από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. να υποβάλουν νέα δήλωση
προτίµησης. Αν µετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών
εξακολουθούν να παραµένουν κενές θέσεις Διευθυντών
Π.ΕΠΑ.Λ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην
περίπτωση αυτή, µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα
και εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής υ-
πηρεσίας. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούµενες
θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοπο-
θετούνται σε θέσεις Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. εξακολου-
θούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά από τη λήξη
της θητείας τους, µέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέ-
ων Διευθυντών τους.

13. Με απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση του ΣΥ.Π.Ε-
ΠΑ.Λ., οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Π.ΕΠΑ.Λ.
µπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκό-
ντων τους: α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενεια-
κούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους
και β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πληµµελή άσκη-
ση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, ύστερα από
προηγούµενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του Συµ-
βουλίου.

14. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Π.ΕΠΑ.Λ.
δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µετα-
πτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού δι-
πλώµατος, αν προηγουµένως δεν απαλλαγούν από τα
καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αί-
τησης.

15. Οι Διευθυντές των Π.ΕΠΑ.Λ. µπορούν κατά τη

διάρκεια της θητείας τους να µετατίθενται µε αίτησή
τους ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε το π.δ. 50/1996
(Α΄ 45). Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν υπηρεσία
στη νέα θέση τους, ύστερα από τη λήξη της θητείας
τους.

16. Οι Διευθυντές των Π.ΕΠΑ.Λ., εφόσον δεν επανεπι-
λεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας
τους, στις οργανικές θέσεις τους ή στις θέσεις στις οποί-
ες µετατέθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 15. Αν οι παραπά-
νω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές
θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων της προτίµη-
σής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε απόφα-
ση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση
του αρµόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

17. Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. ορίζονται, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 17Α, εκπαιδευ-
τικοί του Π.ΕΠΑ.Λ. ως Τοµεάρχες Π.ΕΠΑΛ., αντίστοιχοι
σε αριθµό και ειδικότητα µε τους τοµείς που λειτουρ-
γούν στο Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και ένας Τοµεάρχης Π.Ε-
ΠΑ.Λ. Γενικών Μαθηµάτων. Οι Τοµεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ. έ-
χουν την πλήρη και συνολική ευθύνη λειτουργίας, προ-
γραµµατισµού και οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου
των τοµέων τους (θεωρητικού και εργαστηριακού µέ-
ρους) και του τοµέα γενικών µαθηµάτων, καθώς και τις
ακόλουθες ειδικές αρµοδιότητες: α) τον προγραµµατι-
σµό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγµατικών δι-
δασκαλιών και την εισαγωγή καινοτοµιών σε ζητήµατα
διδασκαλίας και εφαρµογής των προγραµµάτων σπου-
δών ανά τοµέα ή ειδικότητα, σε συνεργασία µε την
Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκό-
ντων της συµµετοχής των επί µέρους Τοµέων ή/και ειδι-
κοτήτων ή/και τάξεων στον προγραµµατισµό δράσεων
του σχολείου, γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
έργου ανά τοµέα ή/και ειδικότητα ή οµάδα ειδικοτήτων,
καθώς και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών
στόχων και δ) τη σύνταξη έκθεσης και την υποβολή της
στην οικεία Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., στο τέλος του διδακτικού έ-
τους, σχετικά µε την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών
στόχων των τοµέων ευθύνης τους. Οι Τοµεάρχες των
Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν µειωµένο ωράριο κατά δύο (2) διδακτι-
κές ώρες από το υποχρεωτικό ωράριό τους.»

Άρθρο 397
Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. - 
Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4763/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
περί Εκπαιδευτικού Οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ., επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) αντικαθίστανται οι περ.
β) και η), β) προστίθενται περ. θ) και ι) και η παρ. 1 του
άρθρου 19 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. εκ-
δίδεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρ-
θρου 21, εκπαιδευτικός οδηγός, µε τον οποίο καθορίζο-
νται θέµατα, όπως ιδίως:
α) η διαµόρφωση των ειδικότερων κανόνων οργάνω-

σης και λειτουργίας, εγγραφής και φοίτησης των µαθη-
τών, έναντι των κανόνων που ισχύουν στα ΕΠΑ.Λ.,
β) τα καθήκοντα, οι ειδικότερες αρµοδιότητες και ο

τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων των οργάνων διοί-
κησης των Π.ΕΠΑ.Λ. και των Τοµεαρχών των Π.ΕΠΑ.Λ.,
καθώς και βα) οι ειδικότερες προϋποθέσεις συµµετοχής
στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των Π.ΕΠΑ.Λ. και η
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εξειδίκευση, ο τρόπος αποτίµησης των κριτηρίων επιλο-
γής τους και κατανοµής των µονάδων, ββ) ο τρόπος και η
διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης για την επιλογή
Διευθυντών των Π.ΕΠΑ.Λ., βγ) το περιεχόµενο της προ-
κήρυξης που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας
επιλογής Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και η ειδική διαδικασία
επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών, η θητεία των
Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Π.ΕΠΑ.Λ., βδ) τα
προσόντα και τα κριτήρια ορισµού των Τοµεαρχών Π.Ε-
ΠΑ.Λ., ο αριθµός τους, ανάλογα µε τους τοµείς και τις
ειδικότητες που λειτουργούν σε Π.ΕΠΑ.Λ. και η διάρκεια
της θητείας τους, 
γ) οι ειδικές προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία ε-

πιλογής και τοποθέτησης και η θητεία του διδακτικού
προσωπικού τους,
δ) η διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων,
ε) οι κανόνες οργάνωσης και οι προδιαγραφές εφαρ-

µογής πρακτικής άσκησης,
στ) το πλαίσιο συνεργασιών µε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς

φορείς, κοινωφελή ιδρύµατα και επιχειρήσεις,
ζ) ο τρόπος, ο χρονικός προγραµµατισµός διενέργει-

ας, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης του εκπαι-
δευτικού έργου, της εκπαιδευτικής µονάδας και όλων
των συντελεστών της, 
η) ο ανακαθορισµός και η εξειδίκευση των αρµοδιοτή-

των του Συµβουλίου Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκεί-
ων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και θέµατα σχετικά µε τον ορισµό των
µελών και τη συγκρότησή του, τον τρόπο λειτουργίας
και τη διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων του,
θ) ο ανακαθορισµός και η εξειδίκευση των αρµοδιοτή-

των των Επιτροπών Συντονισµού των Πρότυπων Επαγ-
γελµατικών Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και θέµατα σχετικά
µε τον ορισµό των µελών και τη συγκρότησή τους, τον
τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία άσκησης των αρµο-
διοτήτων τους και 
ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»

Άρθρο 398
Συγκρότηση Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ. - Εξουσιοδοτική 

διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 21 του ν. 4763/2020, περί εξουσιοδοτικών
διατάξεων του Κεφαλαίου Δ΄, προστίθεται, µετά την
παρ. 9, παρ. 10, ως εξής:  

«10. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας, συγκροτείται σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. η Επιτροπή
Συντονισµού των Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων
(Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.).»

Άρθρο 399
Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση άρθρου 169 

ν. 4763/2020

Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020, περί µεταβατικών
διατάξεων, µετά την παρ. 33, προστίθενται παρ. 34 και
35, ως εξής: 

«34. Κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 17Β, δεν
εφαρµόζεται το κριτήριο της περ. αγ) της παρ. 5 του άρ-
θρου 17Β.

35. Το Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού Πολιτικών για την Επαγ-
γελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση
της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&
Δ.Β.Μ. καθίσταται αρµόδιο, µέχρι αναθέσεως των αρµο-

διοτήτων αυτών σε ειδική οργανική µονάδα της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., για α) τη διοικητική υποστήριξη του
Συµβουλίου των Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.), β) τον χειρισµό και την αντιµετώπιση θε-
µάτων που αφορούν στην επιλογή των εκπαιδευτικών
που τοποθετούνται για την κάλυψη των κενών που δηµι-
ουργούνται στα Π.ΕΠΑ.Λ. και στην αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών σε Π.ΕΠΑ.Λ., γ) τον χειρισµό και την αντι-
µετώπιση θεµάτων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ε-
πιµόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 20, δ) τη σύνταξη
των σχετικών πράξεων και εγκυκλίων και ε) τον χειρισµό
κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»

Άρθρο 400
Καταργούµενες διατάξεις

Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), περί παροχής εξουσιοδότησης για τον καθορι-
σµό του αριθµού των εισακτέων στα Πρότυπα Επαγγελ-
µατικά Λύκεια.

Άρθρο 401
Κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των Δηµόσιων

Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

1. Όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες για την κάλυψη πάγιων
λειτουργικών αναγκών των Δηµοσίων Ινστιτούτων Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κέντρων Εκπαίδευ-
σης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) δύ-
νανται να εγγράφονται σε ξεχωριστές κατά Δ.Ι.Ε.Κ.,
Σ.Δ.Ε. και Κ.Ε.Π.Ε.Α. πιστώσεις στον εγκεκριµένο προϋ-
πολογισµό του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να εκτελούνται αυτοτελώς, εφό-
σον αφορούν σε διαφορετικά Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και
Κ.Ε.ΠΕ.Α. αντιστοίχως. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν
εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθορίζονται οι κατηγορίες των δαπανών
που εµπίπτουν στην παρ. 1, το ανώτατο ετήσιο όριο αυ-
τών κατά κατηγορία και κατά Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και
Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς επίσης και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτη-
µα που αφορά στη διενέργεια των σχετικών δαπανών. 

3. Δαπάνες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που πραγµατοποιήθηκαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο απο-
φάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα για την
καταβολή µηνιαίου πάγιου ποσού ανά Δ.Ι.Ε.Κ. για την
κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών τους, θεωρού-
νται νόµιµες και κανονικές κατά παρέκκλιση των κείµε-
νων διατάξεων.

Άρθρο 402
Ζητήµατα αποδοχών των εργαζοµένων στο Ίδρυµα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

1. Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε εργαζοµένους στο
Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
µε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής καθ’ υπέρβαση
των νοµίµων αποδοχών µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, λόγω µη εφαρµογής των µειώσεων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), επιστρέ-
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φονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το ποσό
των αποδοχών που επιστρέφονται, µετά την εφαρµογή
του ποσοστού του είκοσι τοις εκατό (20%), δεν δύναται
να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά οφειλέ-
τη. Η επιστροφή γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις σε διάστη-
µα πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
µε τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζονται στις σχετι-
κές κείµενες διατάξεις. Από την υποχρέωση επιστροφής
εξαιρούνται: α) οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν καθαρή
σύνταξη µέχρι χίλια (1.000) ευρώ, β) όσοι έχουν οι ίδιοι ή
εξαρτώµενο απ’ αυτούς µέλος της οικογένειάς τους πο-
σοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, γ) οι κληρονόµοι εργαζοµένου που απεβίωσε και δ)
όσοι είναι γονείς σε µονογονεϊκή οικογένεια.

2. Από την καταβολή ή την παράλειψη αναζήτησης
των αποδοχών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος δεν στοιχειοθετείται ποινι-
κή ή άλλη ευθύνη των οργάνων διοίκησης ή αρµόδιων υ-
παλλήλων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Άρθρο 403
Συµµετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 

επαγγελµατικής επάρκειας κοµµωτών -κουρέων 
και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών - 

Τροποποίηση άρθρου 108 ν. 4763/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 108 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί πιστοποίησης της επαγγελ-
µατικής επάρκειας κοµµωτών - κουρέων και τεχνιτών πε-
ριποίησης χεριών και ποδιών, τροποποιείται: α) ως προς
την ηµεροµηνία µέχρι την οποία εξακολουθούν να εφαρ-
µόζονται οι περ. ζ) της παρ. 2 και γ) της παρ. 3, καθώς και
η παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), περί
των προσόντων για την άσκηση των επαγγελµάτων αυ-
τών, και β) ως προς την ηµεροµηνία µέχρι την οποία οι
συµµετέχοντες σε εξετάσεις πιστοποίησης της επάρκει-
ας των επαγγελµατικών τους προσόντων πρέπει να συ-
γκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις συµµετοχής
στις εξετάσεις αυτές, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«2. Οι περ. ζ) της παρ. 2 και γ) της παρ. 3, καθώς και η
παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 εξακολουθούν
να εφαρµόζονται έως τις 31.12.2023 για όσους συγκε-
ντρώνουν, έως την 1η.12.2022, τις νόµιµες προϋποθέ-
σεις συµµετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου µπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρο-
νικό διάστηµα δύο (2) ετών, µία (1) µόνο φορά.»

2. Στο άρθρο 108 του ν. 4763/2020 προστίθεται παρ. 3
ως εξής:

«3. Ειδικά στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί
ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Ε-
παγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για το
χρονικό διάστηµα της παρ. 2, δύνανται να συµµετέχουν
κοµµωτές - κουρείς και τεχνίτες περιποίησης χεριών και
ποδιών. 
Α. Για την κατηγορία των κοµµωτών - κουρέων του

πρώτου εδαφίου, προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετά-
σεις πιστοποίησης είναι οι εξής:
α) Βεβαίωση µετά από παρακολούθηση προγράµµατος

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης διάρκειας
τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπου-

δών, µε ηµεροµηνία ολοκλήρωσης µέχρι τις 12.11.2012,
στην κοµµωτική τέχνη και αποδεδειγµένη προϋπηρεσία
δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ηµεροµισθίων, µε εξαρ-
τηµένη ή µη εργασία, στο οικείο επάγγελµα, σε κοµµω-
τήριο ή κουρείο, ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα
στο αντικείµενο της κοµµωτικής τέχνης. 
β) Επιτρέπεται η συµµετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις

πιστοποίησης στους εµπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έ-
χουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία
τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ηµεροµι-
σθίων, µε εξαρτηµένη ή µη εργασία, σε κοµµωτήριο ή
κουρείο ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείµενο της
κοµµωτικής τέχνης ή προσκοµίζουν πιστοποιητικό προϋ-
πηρεσίας από Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) στο οικείο επάγγελµα. 
Β. Για την κατηγορία των τεχνιτών περιποίησης χεριών

και ποδιών του πρώτου εδαφίου, προϋποθέσεις συµµε-
τοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής: 
α) Βεβαίωση µετά από παρακολούθηση προγράµµατος

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης διάρκειας
τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, µε ηµεροµηνία ολο-
κλήρωσης µέχρι τις 12.11.2012, στο αντικείµενο του τε-
χνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και αποδεδειγµένη
προϋπηρεσία δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ηµεροµι-
σθίων, µε εξαρτηµένη ή µη εργασία, στο οικείο επάγγελ-
µα, σε κοµµωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει
υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών, ή διαθέτουν δι-
δακτική πείρα στο αντικείµενο του τεχνίτη περιποίησης
χεριών και ποδιών. 
β) Επιτρέπεται η συµµετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις

πιστοποίησης στους εµπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έ-
χουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία
τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ηµεροµι-
σθίων, µε εξαρτηµένη ή µη εργασία, σε κοµµωτήριο ή
κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίη-
σης χεριών - ποδιών ή εφόσον πρόκειται για διδακτική
πείρα στο αντικείµενο της περιποίησης χεριών και πο-
διών ή προσκοµίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από
Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελµα.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 404
Ρυθµίσεις για το προσωπικό του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού που απασχολείται 
σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και σε έργα 
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας

1. Οι ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίοι έ-
χουν ορισθεί να επιβλέπουν συγχρηµατοδοτούµενα έρ-
γα και έργα που έχουν υπαχθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, δεν συνυπολογίζονται στον κατ’ έ-
τος περιορισµό ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας των υ-
παλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ.
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), περί του καθορισµού του αριθµού
των επιτρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών εκτός έδρας των
µετακινούµενων προσώπων, και πάντως δεν µπορούν να
υπερβούν τις εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέ-
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ρες. Η δαπάνη που προκαλείται από τη µετακίνηση των
υπαλλήλων, οι οποίοι επιβλέπουν τα έργα του πρώτου ε-
δαφίου, βαρύνει, αντίστοιχα, τις πιστώσεις του συγχρη-
µατοδοτούµενου σκέλους του προϋπολογισµού δηµο-
σίων επενδύσεων ή τις πιστώσεις του εθνικού προγράµ-
µατος δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014).

2. Για το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε έργα που
εκτελούνται δι΄ αυτεπιστασίας του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, τα οποία έχουν υπαχθεί στο Τα-
µείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, εφαρµόζονται η
περ. κβ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργι-
κού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), περί των εξαιρέσεων
από την αναστολή διορισµών και προσλήψεων στον δη-
µόσιο τοµέα του προσωπικού που προσλαµβάνεται για
καθορισµένο χρονικό διάστηµα για την εκτέλεση συγκε-
κριµένων αρχαιολογικών έργων επί µνηµείων ή σωστι-
κών ανασκαφών, η περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4765/2021 (Α΄ 6) περί της εξαίρεσης από την πλήρωση
θέσεων µε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό και τις άλλες
διαδικασίες επιλογής προσωπικού και οι περ. α) και β)
της παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 24/2019 (Α΄ 39), περί
της πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου  σε έργα του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, τα οποία εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας και έ-
χουν υπαχθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότη-
τας. Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου ισχύει από την έκ-
δοση απόφασης αυτεπιστασίας εκτέλεσης του κάθε έρ-
γου.

Άρθρο 405
Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Ταµείου 
Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου 

Πολιτισµού και Αθλητισµού - Τροποποίηση παρ. 3 
του άρθρου δέκατου ένατου ν. 4639/2019

1. Στην παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου του
ν. 4639/2019 (Α΄ 185), περί της κάλυψης των πάσης φύ-
σεως δαπανών της εκκαθάρισης του Ταµείου Αλληλο-
βοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τρίτο
εδάφιο προστίθεται η πρόβλεψη ότι η κοινή υπουργική α-
πόφαση, µε την οποία διαπιστώνεται η περάτωση της εκ-
καθάρισης, εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση
του εκκαθαριστή και β) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται
ώστε η κοινή υπουργική απόφαση που διαπιστώνει την
περάτωση της εκκαθάρισης να προβλέπει την τύχη της
περιουσίας του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετά από τη
λύση του και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών της εκκα-
θάρισης, καθώς και τακτικών, λειτουργικών αλλά και ε-
κτάκτων δαπανών του υπό εκκαθάριση Ταµείου, αυτό ε-
πιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού και ειδικότερα από πιστώσεις, που προέρχονται α-
πό το αποδιδόµενο στο Υπουργείο ποσοστό της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248). Η επιχορήγη-
ση εγκρίνεται µε σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, η οποία εκ-
δίδεται µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του εκκαθαρι-
στή. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία δια-
πιστώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται

µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του εκκαθαριστή και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το Τα-
µείο λύεται οριστικά. Με την ίδια ως άνω απόφαση προ-
βλέπεται και η τύχη της περιουσίας του Ταµείου µετά
την περάτωση της εκκαθάρισης και τη λύση του.»

2. Η προθεσµία περάτωσης της εκκαθάρισης της παρ.
2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 παρατεί-
νεται έως την 31η.7.2023. 

Άρθρο 406
Διάρκεια συµβάσεων εργασίας που καταρτίζονται 

µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων 

και Αρχαιολογικών Χώρων»

Η συνολική διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίες καταρτίζονται
µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολο-
γικών Χώρων» και έχουν συναφθεί µετά από την έναρξη
της ισχύος του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), επιτρέπεται να υ-
περβαίνει το χρονικό διάστηµα των πέντε (5) ετών, κατά
παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4049/2012,
περί των συµβάσεων εργασίας που καταρτίζονται διαδο-
χικώς και εκτελούνται µεταξύ του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού και των ίδιων εργαζοµένων που α-
πασχολούνται µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε
τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας ως επιστη-
µονικό προσωπικό και εξειδικευµένοι τεχνίτες σε έργα
έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης,
συντήρησης και διαµόρφωσης αρχαιολογικών χώρων,
µνηµείων και έργων τέχνης, ή είναι απόφοιτοι Ινστιτού-
των Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην ειδικότητα
Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Στις συµ-
βάσεις του πρώτου εδαφίου εφαρµόζονται οι περιορι-
σµοί της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 164),
περί της απαγόρευσης της κατάρτισης και εκτέλεσης
διαδοχικών συµβάσεων µεταξύ του ίδιου εργοδότη και
του ίδιου εργαζοµένου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικό-
τητα και µε τους ίδιους η παρεµφερείς όρους εργασίας,
εφόσον µεταξύ των συµβάσεων αυτών µεσολαβεί χρονι-
κό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) µηνών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι συµβάσεις του παρόντος απαγορεύεται να
µετατραπούν σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.

Άρθρο 407
Ζητήµατα µετακινήσεων εκτός έδρας εργαζοµένων 
Εθνικού Θεάτρου και ΚΘΒΕ - Τροποποίηση παρ. 5 

άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9  παρ. Δ΄ 
άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στην παρ. 5 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ.9 της παρ.
Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), περί του κα-
θορισµού της ηµερήσιας αποζηµίωσης και των εξόδων
διανυκτέρευσης για τους µετακινούµενους, σε απόστα-
ση µεγαλύτερη των 50 χιλιόµετρων από την έδρα τους,
µετά από εντολή του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και των Δηµοτικών Περιφε-
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ρειακών Θεάτρων της χώρας, προστίθεται πέµπτο εδά-
φιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Για τους µετακινούµενους µε εντολή του Εθνικού
Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
(«Κ.Θ.Β.Ε.») και των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεά-
τρων της χώρας («ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), (εφεξής θέατρα) σε α-
πόσταση µεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιόµετρων από
την έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης,
όταν η µετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδε-
δειγµένες ανάγκες της πραγµατοποίησης της χειµερι-
νής και θερινής περιοδείας των θεάτρων και µε σκοπό
την προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση των παραγω-
γών των θεάτρων. Ειδικά, για τις µετακινήσεις των προ-
σώπων του προηγούµενου εδαφίου, η ηµερήσια αποζη-
µίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ και τα
έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των σαράντα πέντε
(45) ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ηµερήσια αποζηµίωση
καταβάλλεται και για την ηµέρα επιστροφής των µετακι-
νούµενων στην έδρα τους, µετά το πέρας των παραστά-
σεων. Η απόφαση µετακίνησης εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο. Ειδικά, για το χρονικό διάστηµα
από 1ης.7.2022 έως 31.10.2022, για τους µετακινούµε-
νους του πρώτου εδαφίου µε εντολή του Εθνικού Θεά-
τρου και του «Κ.Θ.Β.Ε.», η ηµερήσια αποζηµίωση του
δευτέρου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε
(55) ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης του ιδίου εδαφί-
ου στο ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά διανυκτέ-
ρευση.»

Άρθρο 408
Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε αθλητικές
διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται 
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής 

στο ηλεκτρονικό µητρώο -  Τροποποίηση 
παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.
4726/2020 (Α΄ 181) περί µεταβατικών διατάξεων  τροπο-
ποιείται µε την παράταση της προθεσµίας επιβολής της
κύρωσης της αυτοδίκαιης διαγραφής  αθλητικού σωµα-
τείου από το µητρώο µελών της αντίστοιχης αθλητικής
ένωσης ή οµοσπονδίας, αν δεν λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο
έως την 31η.7.2023, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«2. Αθλητικό σωµατείο, το οποίο κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένο σε αθλητι-
κή ένωση ή οµοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική
αθλητική αναγνώριση, µετέχει στην αγωνιστική δραστη-
ριότητα της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας, πλην των
πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων ή των τελικών
φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων, έχο-
ντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική ανα-
γνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλη-
τικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α΄148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σω-
µατείο που δεν λαµβάνει την ειδική αθλητική αναγνώρι-
ση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µη-
τρώο εντός του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδα-
φίου δεν δύναται να συµµετέχει εφεξής στις αγωνιστι-
κές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ο-
µοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από

το µητρώο µελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή
οµοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώ-
ριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µη-
τρώο έως την 31η.7.2023.»

Άρθρο 409
Τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) από την 35η 

Ολοµέλεια / 2.3.2021 και την 3η Ολοµέλεια/2.11.2021 -
Τροποποίηση άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4639/2019

Στο δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α΄ 185) ε-
πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρ-
θρου 3 τροποποιείται ως προς τη νοµοθετική παραποµπή
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσµατα εµ-
βλήµατα, εγκεκριµένα από τη Δ.Ο.Ε.: (α) το επίσηµο έµ-
βληµά της και (β) δεύτερο έµβληµα λογότυπο. Αµφότε-
ρα τα εµβλήµατα αυτά απολαµβάνουν διαρκούς προστα-
σίας κατά τις διατάξεις του ν.  4679/2020 (Α΄ 71) τόσο
για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπη-
ρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόµηση της Συµφωνίας της
Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2505/1997 (Α΄ 118).»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του εσωτερικού άρ-
θρου 3 επικαιροποιείται η νοµοθετική παραποµπή,  προ-
στίθεται η φράση «σχετικά µε την παραδοχή ή την απόρ-
ριψη της δήλωσης κατάθεσης σήµατος,» και η παρ. 6
διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήµα-
τος των εµβληµάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των Ολυ-
µπιακών Συµβόλων από οποιοδήποτε τρίτο νοµικό ή φυ-
σικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης καταχώρι-
σης σήµατος που ταυτίζεται ή οµοιάζει µε ή συµπεριλαµ-
βάνει Ολυµπιακά Σύµβολα, ο εξεταστής υπάλληλος της
Υπηρεσίας Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4679/2020 (Α΄ 71), πριν
από την έκδοση απόφασης σχετικά µε την παραδοχή ή
την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήµατος, καλεί υ-
ποχρεωτικά την Ε.Ο.Ε. να γνωµοδοτήσει σχετικά.»

3. Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 7, περί των µε-
λών της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής τροποποιεί-
ται το δεύτερο εδάφιο, µε την προσθήκη διευκρίνισης ως
προς τις θέσεις εκλογής στο Προεδρείο της Ολοµέλειας
της Ε.Ο.Ε., προστίθεται τρίτο εδάφιο ως προς την εκλο-
γή των Προέδρων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε., των µελών
του διοικητικού συµβουλίου της Διεθνούς Ολυµπιακής Α-
καδηµίας (Δ.Ο.Α.) και της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδη-
µίας (ΕΘΝ.Ο.Α.) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Τα µέλη της Ε.Ο.Ε. διακρίνονται σε µέλη µε δικαίω-
µα ψήφου και µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου. Μόνο τα µέ-
λη µε δικαίωµα ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές ο-
µοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωµα εκλο-
γής στο Προεδρείο της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. (δηλαδή
στις θέσεις του Προέδρου, του Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου,
του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία) και στην Εκτελε-
στική Επιτροπή. Επίσης µεταξύ των παραπάνω µελών ε-
κλέγονται οι Πρόεδροι όλων  των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε.
και η πλειοψηφία των µελών του διοικητικού συµβουλίου
της  Δ.Ο.Α. και  της ΕΘΝ.Ο.Α.»
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4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του εσωτερικού άρ-
θρου 7 διαγράφεται η φράση: «, ώσπου να εκλεγεί νέος
εκπρόσωπος ή νέο τακτικό µέλος αθλητής», στο δεύτε-
ρο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση «υποχρεού-
νται, µέσα σε έναν (1) µήνα, να εκλέξουν νέο εκπρόσω-
πο ή νέο τακτικό µέλος στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε., σε
αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή εκ-
πεσόντος εκπροσώπου ή αθλητή τακτικού µέλους και για
το υπόλοιπο της θητείας αυτού» αντικαθίσταται από τη
φράση «υποχρεούνται να εκλέξουν νέο αναπληρωµατι-
κό µέλος τους στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε.» και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας οµοσπονδίας στην Ολο-
µέλεια της Ε.Ο.Ε. ή κάποιος από τους αθλητές των περ.
γ΄ και δ΄ της παρ. 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για
τον οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, τη θέση του καταλαµβά-
νει ο αναπληρωµατικός του. Η οµοσπονδία, η Ε.Σ.Ο.Α. ή
τα µέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυ-
µπιακών Αγώνων, ανάλογα µε την περίπτωση, υποχρε-
ούνται να εκλέξουν νέο  αναπληρωµατικό  µέλος τους
στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε.. Η ίδια υποχρέωση εκλογής
αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου,
παραίτησης ή για άλλον λόγο έκπτωσης αναπληρωµατι-
κού εκπροσώπου οµοσπονδίας ή αναπληρωµατικού µέ-
λους της Ε.Ο.Ε. αθλητή.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου
7 τροποποιείται ως προς την παραπεµπόµενη παράγρα-
φο και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Αν µε απόφαση της Δ.Ο.Ε. κάποιο άθληµα παύσει
να είναι ολυµπιακό, οι αθλητικές οµοσπονδίες µέλη της
Ε.Ο.Ε. που καλλιεργούν το άθληµα αυτό, εφόσον δεν
καλλιεργούν άλλο ολυµπιακό άθληµα που να τους επι-
τρέπει να παραµείνουν µέλη µε δικαίωµα ψήφου κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στην περ. β΄ της παρ. 2, καθίστα-
νται µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου κατά την έννοια της
παρ. 5. Η απώλεια του δικαιώµατος ψήφου επέρχεται
αυτοµάτως και αυτοδικαίως: (α) από την εποµένη της
κοινοποίησης στην Ε.Ο.Ε. της σχετικής απόφασης της
Δ.Ο.Ε., αν η απόφαση αυτή λήφθηκε µετά τους Ολυµπια-
κούς Αγώνες στο πρόγραµµα των οποίων το εν λόγω ά-
θληµα συµπεριλήφθηκε τελευταία φορά ή (β) από την ε-
ποµένη της τελετής λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων,
στο πρόγραµµα των οποίων το εν λόγω άθληµα συµπε-
ριελήφθη για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Δ.Ο.Ε.
λήφθηκε πριν από τους Ολυµπιακούς αυτούς Αγώνες.»

6. Στο εσωτερικό άρθρο 8 περί της θητείας των µελών
της Δ.Ο.Ε., προστίθεται παρ. 5, ως εξής: 

«5. α) Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. έχει το δικαίωµα να ε-
κλεγεί ως Πρόεδρος της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. για
τρεις (3) και µόνο θητείες. Στη συνέχεια, αν και εφόσον
δεν εµπίπτει στα όρια ηλικίας που ορίζονται στην περ. ε)
της παρ. 3 του άρθρου 10, µπορεί να είναι απλό µέλος
της Ολοµέλειας ως εκπρόσωπος αθλητικής οµοσπον-
δίας-µέλους της ΕΟΕ ή υπό την τυχόν ιδιότητά του ως
µόνιµου µέλους της Δ.Ο.Ε..
β) Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που συµπλη-

ρώνουν τρεις (3) συνεχόµενες θητείες, δεν έχουν το δι-
καίωµα να είναι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και
για τέταρτη θητεία. Μπορούν όµως να εκλεγούν κα πάλι
σε εκτελεστική θέση αφού συµπληρώσουν µία (1) θητεία
ως απλά µέλη της Ολοµέλειας.
Η ως άνω ρύθµιση δεν αφορά το µέλος ή τα µέλη της

Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα που ex-officio είναι µόνιµα µέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 15
παρ. 2, εδ. β΄ του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Ο.Ε..
Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισµός των θητειών που θέ-

τει η ως άνω διάταξη τόσο για τον Πρόεδρο όσο και για
τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ισχύσει από τη
θητεία 2021-2024, αποκλειοµένης της αναδροµικής ι-
σχύος της.»

7. Μετά από την περ. δ) της παρ. 3 του εσωτερικού άρ-
θρου 10 περί απώλειας της ιδιότητας του µέλους της
Ε.Ο.Ε., προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών οµοσπονδιών -µε-
λών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά µέλη των περ. γ΄,
δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα
του εκπροσώπου αθλητικής οµοσπονδίας ή του µέλους
της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν αποβιώσουν,
(β) αν παραιτηθούν. Επί ποινή απαραδέκτου, η παραί-

τηση υποβάλλεται εγγράφως από τον παραιτούµενο ή α-
πό νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο στη
Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε. και επιφέρει τα αποτελέσµατά
της από την υποβολή της,

(γ) αν παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι
αναγκαίες προϋποθέσεις εκλογής τους, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και αν συντρέξει στο πρό-
σωπό τους κώλυµα ή ασυµβίβαστο του άρθρου 9. Για την
απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτήν, α-
παιτείται απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. µε την ο-
ποία διαπιστώνεται η µη συνδροµή των θετικών προϋπο-
θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 ή η συνδροµή κωλύµα-
τος ή ασυµβίβαστου του άρθρου 9,

(δ) µε απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., σύµφωνα
µε την περ. γ΄ της παρ. 5.

H απώλεια της ιδιότητας του µέλους της Ε.Ο.Ε., ανε-
ξάρτητα αν κατέχει εκτελεστική ή όχι θέση, επέρχεται
την 31η Δεκεµβρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου
συµπληρώνει το 75ο έτος της ηλικίας του.
Ο υπολογισµός της ηλικίας που ορίζεται µε την ως ά-

νω διάταξη, θα ισχύσει από τη θητεία 2025-2028, απο-
κλειοµένης της αναδροµικής ισχύος της.»

8. Στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 14 µετά τη φρά-
ση «των µελών της» προστίθεται η φράση «µε δικαίωµα
ψήφου» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Η Ολοµέλεια συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά κά-
θε µήνα και έκτακτα οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν
αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνο-
λικού αριθµού των µελών της µε δικαίωµα ψήφου για τη
συζήτηση ειδικού και συγκεκριµένου θέµατος, το οποίο
εξειδικεύεται στη σχετική αίτηση.»

9. Η περ. β) της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 19 περί
των τακτικών επιτροπών της Ελληνικής Ολυµπιακής Επι-
τροπής, τροποποιείται ως προς το παραπεµπόµενο άρ-
θρο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη των τακτικών Επιτροπών
εκλέγονται σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13, εκτός από:
(α) τα δύο (2) µέλη της ΕΠ.Ο.Π. και το ένα (1) µέλος της
ΕΠ.Ο.Λ. που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών
και (β) τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής Αθλητών,
οι οποίοι εκλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 23.»

10. Η παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 20 περί της Επι-
τροπής Ολυµπιακής Προετοιµασίας, τροποποιείται ως
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προς την παραπεµπόµενη παράγραφο και η παρ. 5 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«5. Για την επιλογή των µελών της περ. β΄ της παρ. 2,
ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. καλεί τις αθλητικές οµοσπονδίες
µέλη της Ε.Ο.Ε. και την Επιτροπή Αθλητών να προτεί-
νουν υποψηφίους και να υποβάλουν τα βιογραφικά τους
σηµειώµατα.»

11. Στο εσωτερικό άρθρο 23 περί της Επιτροπής Αθλη-
τών, στην περ. (α) της παρ. 4 µετά τη λέξη «Ευρωπαϊ-
κών» τίθεται η λέξη «Ολυµπιακών», στην περ. (β) της
παρ. 4 η φράση «ένας άνδρας» αντικαθίσταται µε τη
φράση «µία αθλήτρια» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«4. Η Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από εννέα (9) έ-
ως δεκαπέντε (15) µέλη αθλητές, ως εξής:

(α) οι Έλληνες αθλητές που είναι µέλη της Επιτροπής
Αθλητών της Δ.Ο.Ε. και Επιτροπής Αθλητών της Ένωσης
των Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών καθίστανται εκ
της ιδιότητας τους (ex officio) µέλη,

(β) δύο (2) µέλη, ένας αθλητής και µία αθλήτρια, εκλέ-
γονται από την τελευταία αποστολή των θερινών Ολυ-
µπιακών Αγώνων, σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 7,

(γ) ένα (1) µέλος εκλέγεται από την τελευταία απο-
στολή των χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων κατ’ αναλο-
γία της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7,

(δ) τα υπόλοιπα µέλη εκλέγονται από την Ένωση Συµ-
µετασχόντων σε Ολυµπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.) σύµ-
φωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο Καταστατικό της.

Η Επιτροπή Αθλητών, άµα τη σύστασή της, συνεδριά-
ζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της µεταξύ των µελών της
που έχουν εκλεγεί από την Ε.Σ.Ο.Α..»

12. Η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 28 περί της επί-
λυσης διαφορών και της διαιτησίας, τροποποιείται ως
προς την παραπεµπόµενη παράγραφο και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Μέχρι τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της
παρ. 2, διαφορές ιδιωτικού δικαίου που γεννώνται µετα-
ξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε µέλους της ή µεταξύ της
Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νοµικού προ-
σώπου επιλύονται, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το
Τµήµα Τακτικής Δικαιοδοτικής Διαδικασίας του CAS
(Ordinary Arbitration Division), κατ’ εφαρµογή του Ελληνι-
κού δικαίου και σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας
του CAS. Μετά τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της
παρ. 2, οι αθλητικές αυτές διαφορές θα επιλύονται σε
πρώτο βαθµό από το διαιτητικό αυτό όργανο και σε δεύ-
τερο και τελευταίο βαθµό µε προσφυγή κατά της απόφα-
σης του διαιτητικού οργάνου ενώπιον του Τµήµατος Ε-
φέσεων (Appeals Arbitration Division) του Αθλητικού Δι-
αιτητικού Δικαστηρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας (Court
of Arbitration for Sport CAS) κατ’ εφαρµογή του Ελληνι-
κού Δικαίου και σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κώ-
δικα Αθλητικής Διαιτησίας.»

13. Το ακροτελεύτιο εδάφιο πριν από τις υπογραφές
περί έγκρισης του τροποποιηθέντος καταστατικού στην
τελική του µορφή από την Ολοµέλεια της Ελληνικής Ο-
λυµπιακής Επιτροπής επικαιροποιείται και διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 35η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/2.3.2021 
ΚΑΙ ΤΗΝ 3η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/2.11.2021

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε.                       
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Ε.»

Άρθρο 410
Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022

- Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023

1. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8
του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) ισχύει για α-
θλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε
παγκόσµιο πρωτάθληµα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρω-
παϊκό πρωτάθληµα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέ-
ων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήµατα ή αγωνί-
σµατα αθλήµατος για τα οποία, λόγω της εφαρµογής
των µέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID -19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις
εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική
βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Η παρού-
σα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια
θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη
δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λό-
γω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια η-
λικιακή κατηγορία µε αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη
κατά το έτος 2022. 

2. Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023, για το ο-
ποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατοµικό ά-
θληµα, πλην των Ολυµπιακών, Παγκόσµιων και Πανευ-
ρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη
19η.9.2022.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 411
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκλογική διαδικασία
των εσωτερικών µελών του Συµβουλίου Διοίκησης του
Α.Ε.Ι., θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του συστή-
µατος της ταξινοµικής ψήφου και την εκλογιµότητα των
υποψηφίων, η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η
διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται
σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειµένων, οι ρό-
λοι των εµπλεκοµένων ως προς την επεξεργασία δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτι-
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κά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, κα-
θώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή ή άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος και κάθε
άλλο τεχνικό ζήτηµα. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος
της αποζηµίωσης των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης
ανά συνεδρίαση.

Άρθρο 412
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη διεξαγωγή της ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας:  
α) για την εκλογή των Κοσµητόρων Μονοτµηµατικών

Σχολών, των Προέδρων Τµηµάτων και των Διευθυντών
Τοµέων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.),
β) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ειδι-

κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογι-
κά όργανα των Σχολών και των Τµηµάτων, 
γ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών

στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τµηµάτων. 

Άρθρο 413
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία ανάδειξης
των εκπροσώπων µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των
ακαδηµαϊκών µονάδων τους, η διαδικασία έκδοσης της
προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσµίες υποβολής
των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι
κατηγορίες των υποκειµένων, οι ρόλοι των εµπλεκοµέ-
νων ως προς την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την α-
σφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε ανα-
γκαία, τεχνική, επιχειρησιακή ή άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία ανάδειξης
των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ακαδη-
µαϊκών µονάδων των Α.Ε.Ι., η διαδικασία έκδοσης της
προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσµίες υποβολής
των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι
κατηγορίες των υποκειµένων, οι ρόλοι των εµπλεκοµέ-
νων ως προς την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την α-
σφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε ανα-
γκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος.

Άρθρο 414
Εξουσιοδοτική διάταξη Κεφαλαίου Ε΄

Με τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τις συνε-
δριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του
Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε., τη διαδικασία αυθεντικοποίησης
των χρηστών κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα τηλεδιάσκεψης, την επεξεργασία των δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο συνεδριάσεων που διεξάγονται µε τη µέθο-
δο της τηλεδιάσκεψης, τον τρόπο τήρησης των πρακτι-
κών, τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας τηλεδιά-
σκεψης που διασφαλίζει τη µυστικότητα των συνεδριά-
σεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε τη λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών.

Άρθρο 415
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του
Πρύτανη, εγκρίνεται ο πρότυπος εσωτερικός κανονι-
σµός λειτουργίας των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) σύµφω-
να µε το άρθρο 47. 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του πανεπιστηµιακού εργαστηρί-
ου, καθορίζεται το ακριβές ύψος της τιµής κάθε είδους
οµοειδών υπηρεσιών που παρέχονται προς απροσδιόρι-
στο αριθµό φυσικών προσώπων σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 51. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται µετά από
γνώµη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του
αρµοδίου συλλογικού οργάνου της ακαδηµαϊκής µονά-
δας, δύναται να εντάσσεται σε νοσοκοµείο του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πανεπιστηµιακό εργαστή-
ριο ή πανεπιστηµιακή κλινική ή ειδική µονάδα του Α.Ε.Ι.
µετά από έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοσο-
κοµείου υποδοχής. 

Άρθρο 416
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και των ανά περίπτωση συναρµόδιων Υπουρ-
γών δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της πρακτικής άσκησης, ως µέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραµµάτων σπουδών
πρώτου και δεύτερου κύκλου και να αναπροσαρµόζεται
το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης φοιτητών Α.Ε.Ι.. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και του ανά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
δύναται να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις και
όροι διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο προ-
γραµµάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, εφό-
σον η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών ο-
δηγεί στην απόκτηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών
δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και η
διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης αποτελεί υποχρεωτι-
κή εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράµµατος. 
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Άρθρο 417
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), δύναται να προστίθενται νέα
στοιχεία για την ίδρυση προγραµµάτων σπουδών πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου κύκλου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την ί-
δρυση, οργάνωση και λειτουργία διπλών προγραµµάτων
σπουδών του άρθρου 72. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέ-
σεις σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του προ-
γράµµατος της εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, τη
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εκ µέρους των φοι-
τητών προς τα Τµήµατα υποδοχής, την αναγνώριση των
πιστωτικών µονάδων από τα Τµήµατα προέλευσης, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος. 

Άρθρο 418
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζο-
νται οι προϋποθέσεις οργάνωσης προγραµµάτων µετα-
πτυχιακών σπουδών µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, ζητήµατα σχετικά µε τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων και τεχνικών για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως
αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχε-
τικά µε την οργάνωση προγραµµάτων σπουδών δεύτε-
ρου κύκλου µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων καθορίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων δωρεάν φοίτησης σε Π.Μ.Σ.
των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν µε τέλη φοίτησης, τα απαι-
τούµενα ανά περίπτωση συνοδευτικά δικαιολογητικά, τη
δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολο-
γητικών από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τη διαδι-
κασία αξιολόγησης των αιτήσεων από τα αρµόδια όργα-
να του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο ζήτηµα ή λεπτοµέρεια σχε-
τικά µε την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση
διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο ε-
θνικό διάµεσο ισοδύναµο εισόδηµα, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα ζη-
τήµατα σχετικά µε την εκπόνηση βιοµηχανικών διδακτο-
ρικών που χρηµατοδοτούνται από πόρους του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 419
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Τµήµατος, εγκρίνεται η οργάνωση και λει-
τουργία προγράµµατος σπουδών δευτερεύουσας κατεύ-
θυνσης και σύντοµης διάρκειας σύµφωνα µε το άρθρο
98. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα ζη-
τήµατα σχετικά την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και
τους ωφελούµενους του ειδικού προγράµµατος σπου-
δών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που χρηµα-
τοδοτείται από πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας.

Άρθρο 420
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄

Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισή-
γησης της Συνέλευσης του Τµήµατος του Α.Ε.Ι. ιδρύο-
νται ξενόγλωσσα προγράµµατα σπουδών (Ξ.Π.Σ.) σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 101. Με όµοια από-
φαση εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός του Ξ.Π.Σ.. 

Άρθρο 421
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται σε
κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο Επι-
µόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύµφω-
να µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 112. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται το Συµ-
βούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο αποτελείται από τον
Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, στον οποίο
ανατίθεται ο τοµέας της δια βίου µάθησης, ως Πρόεδρό
του, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι.,
µετά από εισήγηση της Κοσµητείας. 

3. Με απόφαση του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνα-
ται να µεταβιβάζεται µέρος των αρµοδιοτήτων του άρ-
θρου 115 προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), ύστερα από εισήγηση του
Συµβουλίου του Κέντρου Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), καταρτίζεται ο Κανονισµός Λει-
τουργίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 119. 

Άρθρο 422
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ΄

Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ορίζεται ο Διευ-
θυντής της ακαδηµαϊκής µονάδας της ενιαίας κεντρικής
βιβλιοθήκης, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης προς τα µέ-
λη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 423
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ΄

Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) καταρτίζεται Κανονι-
σµός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε
προγράµµατα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξε-
νόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε εί-
δους εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κέντρου Επιµόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργα-
νώνονται από το Α.Ε.Ι. και για τα οποία προβλέπεται η
καταβολή τελών φοίτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 126. 
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Άρθρο 424
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. συνιστάται
Κέντρο Ψυχολογικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
σύµφωνα µε το άρθρο 128. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. συνιστάται
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης σύµφω-
να µε το άρθρο 129.

Άρθρο 425
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου ιδρύεται σε κάθε Ανώ-
τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακό Κέ-
ντρο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), ως αυτοτε-
λής ερευνητική µονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 131. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., ι-
δρύονται, συγχωνεύονται, καταργούνται, µετονοµάζο-
νται Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) εντός του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 131. 

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), εγκρίνεται ο Εσωτε-
ρικός Κανονισµός Λειτουργίας του, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 136. 

Άρθρο 426
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διαδικασία
εκλογής και εξέλιξης των µελών Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τον τρόπο υποβολής των υποψηφιο-
τήτων, τον έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας, την κα-
τάρτιση και τήρηση του µητρώου γνωστικών αντικειµέ-
νων και των µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών
κάθε Τµήµατος, τη διαδικασία της αυτοµατοποιηµένης
κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρω-
µατικών µελών των εκλεκτορικών σωµάτων, τον έλεγχο
νοµιµότητας της διαδικασίας και κάθε άλλο αναγκαίο θέ-
µα σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των
µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες και ο χρόνος εφαρµογής των οριζό-
µενων στα άρθρα 144, 145 και 146, οι κατηγορίες δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε ε-
πεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειµένων, οι ρόλοι ως
προς την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια
της επεξεργασίας αυτών, και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνι-
κή ή λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 142.

Άρθρο 427
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ΄

Με απόφαση της Κοσµητείας, κατόπιν εισήγησης της
Συνέλευσης του Τµήµατος και γνώµης της Γενικής Συνέ-
λευσης του Τοµέα, δύναται να εντάσσεται µέλος Δ.Ε.Π.
του Τµήµατος στην κατηγορία µερικής απασχόλησης µε-

τά από αίτηµά του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθο-
ρίζεται στο άρθρο 154. 

Άρθρο 428
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., ύστερα από
εισήγηση του Πρύτανη, του Κοσµήτορα ή του Προέδρου
του Τµήµατος, κατανέµονται οι θέσεις µελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Τµήµατα, στις
Σχολές ή στο Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα άρθρα 163 έως 165.

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις εξέλιξης των µελών των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και ρυθµίζονται τα ειδι-
κότερα θέµατα σχετικά µε την εν γένει υπηρεσιακή κα-
τάστασή τους, όπως η διαδικασία µονιµοποίησης, η δυ-
νατότητα µετακίνησης, η χορήγηση εκπαιδευτικών και
λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέµα που αφορά τις υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώµατα των εν λόγω κατηγοριών.

Άρθρο 429
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης του Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Κέντρου
Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), δύναται να εγκρί-
νεται η µετατροπή µέρους των θέσεων των Μελών Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που κατανέµο-
νται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων να µετατρέπονται σε θέσεις Ερευνητών της παρ.
1 για τη στελέχωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων του
ΠΑ.Κ.Ε.Κ.. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών δύναται να
ιδρύεται προσωποπαγής θέση µέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή
για επιστήµονες που χρηµατοδοτούνται από το Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο Έρευνας σύµφωνα µε το άρθρο 167.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται το ύψος της µι-
σθοδοσίας των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών
ερευνητών που θα απασχοληθούν σε έργα του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. 

Άρθρο 430
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ΄

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των ορίζεται ένας (1) εκ των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής µε τον αναπληρωτή του, που συµµετέχει στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. του άρ-
θρου 184. 

Άρθρο 431
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ΄

1. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται το Πειθαρ-
χικό Συµβούλιο Φοιτητών σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 199.

2. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) είναι δυνατή η πρόβλεψη και
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άλλων πειθαρχικών παραπτωµάτων, πέραν αυτών που
προβλέπονται στο άρθρο 197, καθώς και η περαιτέρω
ρύθµιση της πειθαρχικής ανάκρισης και διαδικασίας. Με
τον εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. είναι δυνατή και η α-
ντιστοίχιση των πειθαρχικών παραπτωµάτων προς τις
πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται, µε εξαίρεση τα
παραπτώµατα για τα οποία µπορεί να επιβληθεί η ποινή
της οριστικής διαγραφής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 198.

Άρθρο 432
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ΄

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρό-
ταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικο-
νοµικών και Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση του Συµ-
βουλίου Διοίκησης και γνώµη της Συγκλήτου, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 20 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το άρθρο 206 του παρόντος ε-
γκρίνεται ο Οργανισµός κάθε Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 433
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) συγκροτείται η Επιτροπή
Διασφάλισης Ποιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 215. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
συγκροτείται η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού σύµ-
φωνα µε το άρθρο 216. 

Άρθρο 434
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΕ΄

Με αποφάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης του Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) συγκροτούνται η
Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 217, η Επιτροπή Ι-
σότητας των φύλων και καταπολέµησης των διακρίσεων
του άρθρου 218, η Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας
του άρθρου 219, η Επιτροπή Ισότιµης Πρόσβασης ατό-
µων µε αναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες του άρθρου 220, η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης του άρθρου 221 και Επιτροπή Μεταφοράς Τε-
χνολογίας, Καινοτοµίας και Νεοφυούς Επιχειρηµατικό-
τητας του άρθρου 222. 

Άρθρο 435
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ΄

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση
του Πρύτανη, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε το άρθρο 223. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Επιτροπής
Στρατηγικού Σχεδιασµού, καταρτίζεται πολυετές στρα-
τηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το άρθρο 224. 

3. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, που εκδί-
δεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας
και Προστασίας, εγκρίνονται το σχέδιο ασφάλειας και
προστασίας του άρθρου 225 και ο Κανονισµός Ελεγχό-
µενης Πρόσβασης του Α.Ε.Ι..

4. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ορίζονται η διαδικασία

και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία
των τεχνικών που εφαρµόζουν τα Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το
Κεφάλαιο ΚΣΤ΄, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογι-
κότητας µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µέσων και του
επιδιωκόµενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδο-
µένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθή-
κευση, χρήση, διαβίβαση και κάθε περαιτέρω επεξεργα-
σία των προσωπικών δεδοµένων και οι αποδέκτες, ο
χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδοµένων, η διαδικα-
σία καταστροφής, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων
επιτήρησης, τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων στα
οποία αφορούν τα δεδοµένα και κάθε σχετικό θέµα, σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, ΕΕ L 119).
και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά
θέµατα σχετικά µε: α) οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για
την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
µένων στον βαθµό που δεν ορίζονται από το άρθρο 11
του π.δ. 75/2020 (Α΄ 173) ή σε εκτέλεση αυτού, β) τεχνι-
κά θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης των συστηµάτων
ασφαλείας. 

6. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υ-
πουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του
Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και προσκόµισης των απαραίτητων
δικαιολογητικών, δύναται να εγκρίνεται, κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, η κατασκευή
της περίφραξης ασφαλείας και των συναφών προς αυτή
στοιχείων και κατασκευών. Η απόφαση περιέχει τους ει-
δικότερους όρους και τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την κατασκευή της ως άνω περίφραξης και των συναφών
προς αυτή στοιχείων και κατασκευών, επέχει δε θέση οι-
κοδοµικής αδείας. Ως απαιτούµενα δικαιολογητικά ορί-
ζονται: α) Τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές, στο οποίο σηµειώνονται η περί-
φραξη και οι διαστάσεις της, β) τεχνική έκθεση µηχανι-
κού, στην οποία περιγράφονται και αιτιολογούνται η
µορφή, ο τρόπος κατασκευής και οι διαστάσεις της περί-
φραξης, τα συνοδά αυτής έργα και εγκαταστάσεις, κα-
θώς και όποιοι στατικοί υπολογισµοί απαιτούνται, γ) φω-
τογραφίες του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου
αυτού, και δ) κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας
και υγείας του έργου, µε ορισµό του υπεύθυνου συντονι-
στή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996
(Α΄ 212), όπου απαιτείται.

Άρθρο 436
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ΄

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται η διαδικασία και
οι σχετικές λεπτοµέρειες για την ανά µήνα µεταφορά
χρηµατικών διαθεσίµων από την Τράπεζα της Ελλάδος
σε πιστωτικά ιδρύµατα, βάσει αντίστοιχου µηνιαίου προ-
γραµµατισµού πληρωµών του Ειδικού Λογαριασµού Κον-
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δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη διενέργεια αυτών µε
ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της υπουργι-
κής απόφασης του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή Ερευ-
νών αποφασίζει για τη διαδικασία µεταφοράς των ταµει-
ακών διαθεσίµων του Ε.Λ.Κ.Ε. και το ποσοστό µεταφο-
ράς στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του χρηµατοδοτι-
κού προγραµµατισµού, των αναγκών των έργων/προ-
γραµµάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των Οδηγών
Εφαρµογής αυτών. Ειδικώς στους ερευνητικούς και τε-
χνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), η µεταφορά πλεοναζόντων διαθεσίµων ενερ-
γείται κατ’ έτος, σύµφωνα µε κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και του αρµόδιου για την έρευνα και
καινοτοµία Υπουργού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων εκδίδεται Κανονισµός σχε-
τικά µε την εκτέλεση δαπανών, στον οποίον καθορίζεται
η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλµα-
τοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται
για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραµµάτων
µέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., της ηλεκτρονικής διακίνησης των δι-
καιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζεται το ποσό του παρα-
βόλου για την άσκηση των ενστάσεων κατά των αποτε-
λεσµάτων προκηρύξεων των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται η διαδικασία
διασύνδεσης των πληροφοριακών συστηµάτων για την
άντληση των στοιχείων που απαιτούνται για τον προσ-
διορισµό του ύψους των οφειλών, η διαδικασία προσδιο-
ρισµού των οφειλών, ο τρόπος είσπραξης των οφειλών
και απόδοσής τους προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., ο τρό-
πος υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών της παρ. 3
του άρθρου 231, η διαδικασία υποβολής των υποψηφιο-
τήτων, οι κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες
των υποκειµένων, οι ρόλοι των δεδοµένων προσωπικιού
χαρακτήρα που εµπλέκονται στην επεξεργασία, τα τε-
χνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια επεξεργα-
σίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρη-
σιακή ή άλλη λεπτοµέρεια και κάθε άλλο τεχνικό ζήτηµα.

Άρθρο 437
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΗ΄

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου Διοί-
κησης του Α.Ε.Ι., δύναται να ιδρύεται Εταιρεία Αξιοποίη-
σης και Διαχείρισης Περιουσίας Α.Ε.Ι. σε όσα Α.Ε.Ι. δεν
λειτουργεί ήδη σύµφωνα µε το άρθρο 260. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρεί-
ας καταρτίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρεί-
ας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Ε.Ι.
σύµφωνα µε το άρθρο 265. 

Άρθρο 438
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ΄

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η
βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιά-
γραµµα αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.). 

Άρθρο 439
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ΄

1. Με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέ-
δρου του Διοικητικού Συµβουλίου του ερευνητικού φο-
ρέα συγκροτείται η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 278. 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καταρτίζεται
Κανονισµός Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε. σύµ-
φωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 281. 

Άρθρο 440
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ΄

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να ρυθµιστούν ειδικό-
τερα θέµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του
άρθρου 284. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και
στέγαση των φοιτητών προγραµµάτων σπουδών πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Α.Ε.Ι. µε βάση την
ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση και
την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα του ιδρύµα-
τος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανο-
µής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπου-
δών των διδακτικών συγγραµµάτων µέσω της ηλεκτρονι-
κής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», καθώς και την καταβολή α-
µοιβής στους συγγραφείς τους, το ποσοστό ηλεκτρονι-
κών συγγραµµάτων ανά εκδότη επί του συνολικού αριθ-
µού συγγραµµάτων κατ’ έτος που δύναται να ανέλθει έ-
ως το ποσοστό του εκατό τοις εκατό (100%), την τυχόν
χρηµατική επιβράβευση ή άλλα προνόµια προς τους εκ-
δότες που προσφέρουν ηλεκτρονικά συγγράµµατα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υποδοµών και Μεταφορών
και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέ-
µα σχετικά µε τις παροχές της παρούσας. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια µε
βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθµός και η διαδικασία
παραχώρησης των ανωτέρω αντιτύπων, η διαδικασία δα-
νεισµού συγγραµµάτων στους φοιτητές και κάθε σχετι-
κό θέµα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζεται η σύσταση και συ-
γκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, κα-
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θώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για τον τρόπο ελέγ-
χου της διαµόρφωσης του κόστους των συγγραµµάτων.

Άρθρο 441
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ΄

1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι κατηγορίες των δικαιούχων, τυχόν επιπλέον προ-
ϋποθέσεις και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ακα-
δηµαϊκή ταυτότητα ανά κατηγορία δικαιούχων, η διαδι-
κασία υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της α-
καδηµαϊκής ταυτότητας, η χρονική διάρκεια ισχύος της
ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύνανται να ρυθµίζονται ειδικότερα, λεπτοµερει-
ακά και τεχνικά θέµατα, που ανακύπτουν από τη συγχώ-
νευση των καταργούµενων νοµικών προσώπων του άρ-
θρου 296 και την ένταξή τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτι-
κό Ίδρυµα που προβλέπεται ανά περίπτωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 442
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Η αποζηµίωση των υπόλοιπων, πλην του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου, µελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.

2. Η αποζηµίωση των αξιολογητών καθορίζεται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών.

Άρθρο 443
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού καθο-
ρίζεται η αρµόδια επαγγελµατική οργάνωση ή δηµόσια
αρχή ή το Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 311,
οι όροι και οι διαδικασίες για τη διενέργεια της πρακτι-
κής άσκησης προσαρµογής, ο τρόπος επίβλεψης και α-
ξιολόγησης αυτών και κάθε άλλο κριτήριο, το οποίο θεω-
ρείται απαραίτητο, σύµφωνα µε το άρθρο 311, καθώς και
οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης.

2. Το ύψος του κάθε είδους παραβόλου του παρόντος
καθορίζεται και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ορί-
ζονται, σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ή τεχνολογικά
ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά
ή επιστηµονικά ιδρύµατα ή άλλους δηµόσιους φορείς ή
αναγνωρισµένους επιστήµονες ή ερευνητές, το σύστη-
µα, η διαδικασία, τα εξεταζόµενα µαθήµατα, ο τρόπος ε-
ξέτασης και βαθµολόγησης, η εξεταζόµενη ύλη, και κάθε
ειδικότερο θέµα σχετικό µε τις εξετάσεις Ιατρικής και Ο-

δοντιατρικής και τη διαδικασία εφαρµογής του άρθρου
312. Με όµοια απόφαση, µπορεί το σύστηµα εξετάσεων
να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τµήµατα και να
ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την προσαρµογή του στις
ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης Σχολής ή Τµήµατος.
Με όµοια απόφαση, µπορεί να συνιστώνται και να συ-
γκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεµάτων για τη
δηµιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόµενα
µαθήµατα.

Άρθρο 444
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ορίζεται
ο Οργανισµός σύµφωνα και µε το άρθρο 20 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και ο Κανονισµός λειτουργίας του,
µε τον οποίο ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφο-
ρούν στην οργάνωση και λειτουργία του, αντίστοιχα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
(Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνιστάται η Επιτροπή Ανεξάρ-
τητων Εµπειρογνωµόνων του άρθρου 316 και ορίζονται
τα µέλη της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι
λοιπές λεπτοµέρειες της σύστασης και λειτουργίας της
Επιτροπής αυτής, καθώς και η αποζηµίωση των µελών
της. 

3. Η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής Ανεξάρτη-
των Εµπειρογνωµόνων καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονο-
µικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 445
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) Πραγµατοποιείται η αναγνώριση και κατάσταση ε-

κλεγέντος Μητροπολίτη, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 323.
β) Κηρύσσεται Μητρόπολη σε χηρεία, σύµφωνα µε το

δεύτερο εδάφιο του άρθρου 325, το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 326 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7
του τελευταίου άρθρου.
γ) Ιδρύεται ενορία, ύστερα από αίτηση τουλάχιστον

τριακοσίων (300) Ορθοδόξων Χριστιανών και σύµφωνη
γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου το οποίο ορίζει
επακριβώς και λεπτοµερώς τα όρια της Ενορίας, σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 329, σε συνδυασµό µε την
παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
δ) Επιτρέπεται η µεταβολή της ονοµασίας, η συγχώ-

νευση ή η κατάργηση µίας ενορίας, κατόπιν απόφασης
του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 329, σε συνδυασµό µε την παρ. 5
του ίδιου άρθρου.
ε) Πραγµατοποιείται η ίδρυση νέων Ιερών Μονών, η

διάλυση ή η συγχώνευση υφισταµένων και η ανασύστα-
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ση παλαιών Ιερών Μονών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης
του οικείου Μητροπολίτη και έγκρισης του Οικουµενικού
Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 330.
στ) Θεσπίζονται, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μη-

τροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου και έ-
γκρισης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχεί-
ου, στη βάση της κανονικής παράδοσης της Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού για κάθε Ιερά Μητρό-
πολη της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία
Πάτµου οι γενικοί κανόνες αναφορικά µε: στα) τους ό-
ρους και τη διαδικασία εισόδου στον µοναχισµό, στβ) το
προσωπικό και περιουσιακό καθεστώς των µοναχών των
Ιερών Μονών και των Μετοχίων τους, στγ) τα όργανα,
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έγκρισης της σύστα-
σης, καθιέρωσης, συγχώνευσης, κατάργησης, διάλυσης,
ανασύστασης των Ιερών Μονών και των Μετοχίων τους,
στδ) τα αρµόδια όργανα, τις προϋποθέσεις και τη διαδι-
κασία έκδοσης απολυτηρίου γράµµατος για την µετά-
πεµψη (αποχώρηση) των µοναχών από Ιερά Μονή, στε)
την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των µετοχίων Ιερών
Μονών εντός του εδάφους των Ιερών Μητροπόλεων
Δωδεκανήσων, στστ) τους σκοπούς των Ιερών Μονών,
τα διοικητικά όργανα, την εκλογή ή διορισµό και τις αρ-
µοδιότητές τους, τις προϋποθέσεις ισχύος και δηµοσιεύ-
σεως των αποφάσεών τους, το καθεστώς διοίκησης, εκ-
προσώπησης, διαχείρισης, οργάνωσης, εποπτείας, προ-
στασίας της περιουσίας και λειτουργίας των Ιερών Μο-
νών και των µετοχίων τους και στζ) τον τρόπο διαχείρι-
σης και διοίκησης των ερηµωθεισών ή εγκαταλελειµµέ-
νων Ιερών Μονών, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου
330.
ζ) Θεσπίζεται, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητρο-

πολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου και έγκρι-
σης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Α-
γίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου,
το πλαίσιο λειτουργίας των Ορθόδοξων Ησυχαστηρίων
για κάθε Ιερά Μητρόπολη και την Πατριαρχική Εξαρχία
Πάτµου, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του
άρθρου 330.
η) Θεσπίζονται, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητρο-

πολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου αντίστοιχα
και έγκρισης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί
Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου, στη βάση της κανονικής παράδοσης της Α-
νατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για κάθε
Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Πάτµου τα προσόντα, η διαδικασία εκλογής
και εγκατάστασης των Εφηµερίων και Διακόνων, η διαδι-
κασία πλήρωσης των εφηµεριακών θέσεων, οι διαδικα-
σίες µετάθεσης και απόσπασης του παρόντος άρθρου, η
επιµόρφωση, η αξιολόγηση, τα καθήκοντα και τα δικαιώ-
µατα των Εφηµερίων και των Διακόνων, σύµφωνα µε την
παρ. 11 του άρθρου 336.
θ) Θεσπίζονται, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητρο-

πολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου και έγκρι-
σης του Οικουµενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Α-
γίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου,
στη βάση της κανονικής παράδοσης της Ανατολικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας του Χριστού για κάθε Ιερά Μητρόπο-
λη της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πά-

τµου αντίστοιχα οι γενικοί κανόνες αναφορικά µε: θα) τα
της συγκρότησης του Μητροπολιτικού Συµβουλίου ή του
Εξαρχικού Συµβουλίου, τον τρόπο σύγκλησης και λει-
τουργίας, τις αρµοδιότητες, τα ένδικα µέσα, τις αρµοδιό-
τητες του Προέδρου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λει-
τουργία του Μητροπολιτικού Συµβουλίου ή του Εξαρχι-
κού Συµβουλίου, θβ) τη σύνθεση του Εκκλησιαστικού
Συµβουλίου και τα καθήκοντα των µελών αυτού, την συ-
γκρότηση και τις συνεδριάσεις, τις αρµοδιότητες, τα της
οικονοµικής διαχείρισης, των πόρων και του τρόπου διά-
θεσης αυτών, τα τηρούµενα βιβλία, τις διαδικασίες εκµι-
σθώσεων ακινήτων και εκποίησης ακινήτων, τις διαδικα-
σίες διενέργειας εράνων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που
αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουρ-
γία του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 337.
ι) Ρυθµίζονται, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητρο-

πολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου, η οποία ε-
γκρίνεται από τον Οικουµενικό Πατριάρχη και την περί
Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου, στη βάση της κανονικής παράδοσης της Ανατολι-
κής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού όλα τα ειδικά θέ-
µατα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, σύνθεση,
συγκρότηση, αρµοδιότητα, σύγκληση και λειτουργία των
εκκλησιαστικών δικαστηρίων, την προδικασία και την α-
κροαµατική διαδικασία, τη διαδικασία και τα µέσα από-
δειξης, τα κανονικά παραπτώµατα και τις επιβαλλόµενες
κυρώσεις, τη λήψη, έκδοση και επίδοση αποφάσεων, τα
ένδικα µέσα,  τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστο-
λής και εκτέλεσης των αποφάσεων, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 342.

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών και γνώµη των οικείων Μη-
τροπολιτών ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτµου, καθο-
ρίζονται η κατηγορία εκπαίδευσης και η ειδικότητα των
θέσεων των εκκλησιαστικών υπαλλήλων του πίνακα 2
της παρ. 3 του άρθρου 335, σύµφωνα µε την παρ. 5 του ί-
διου άρθρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν γνώµης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, καθορίζεται µηνιαία εισφο-
ρά υπέρ του επισήµου Δελτίου «Δωδεκάνησος» επί της
µισθοδοσίας των Διακόνων, Εφηµερίων, Ιεροκηρύκων και
Αρχιερέων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου
και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, το ύψος αυτής,
ο τρόπος είσπραξης και απόδοσής της καθώς και όλες οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρ. 3
του άρθρου 339.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια που τυχόν ανακύπτει για την εφαρ-
µογή της παρ. 8 του άρθρου 326, σύµφωνα µε το δεύτε-
ρο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο 446
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµι-
κών και Εσωτερικών:
α) Κατανέµεται ο συνολικός αριθµός των οργανικών
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θέσεων κληρικών (Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Μητροπολι-
τών, Βοηθών Επισκόπων, Εφηµερίων, Ιεροκηρύκων και
Διακόνων) και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Αθηνών, στις Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιε-
ρά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 347.
β) Κατανέµονται οι οργανικές θέσεις του πρώτου εδα-

φίου της παρ. 9 του άρθρου 347, σύµφωνα µε το δεύτε-
ρο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, σε συνδυασµό µε την
παρ. 3 του άρθρου 347. 
γ) Κατανέµεται ο συνολικός αριθµός των οργανικών

θέσεων κληρικών (Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Μητροπολι-
τών, Βοηθού Επισκόπου, Εφηµερίων, Ιεροκηρύκων και
Διακόνων) και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκ-
κλησίας της Κρήτης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
348.
δ) Κατανέµονται οι οργανικές θέσεις του πρώτου εδα-

φίου της παρ. 9 του άρθρου 348, σύµφωνα µε το δεύτε-
ρο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, σε συνδυασµό µε την
παρ. 3 του άρθρου 348.
ε) Καθορίζονται η κατηγορία εκπαίδευσης και η ειδικό-

τητα των θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων που µισθο-
δοτούνται από το Δηµόσιο:
εα) ύστερα από γνώµη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την παρ. 4 του     άρθρου
347 και 
εβ) ύστερα από γνώµη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου

Κρήτης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 348.
στ) µπορεί να καταργούνται υφιστάµενες διατάξεις

που προβλέπουν τη σύσταση, κατανοµή, ανακατανοµή,
µετατροπή ή µεταφορά οργανικών θέσεων Εφηµερίων,
Διακόνων, Ιεροκηρύκων, Βοηθών Επισκόπων και εκκλη-
σιαστικών υπαλλήλων, µε ταυτόχρονη σύσταση ισάριθ-
µων αντίστοιχων µόνιµων οργανικών θέσεων, σύµφωνα
µε την παρ. 20 του άρθρου 347 και την παρ. 20 του άρ-
θρου 348.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

Άρθρο 447
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κατά
περίπτωση αρµόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης, καθορίζονται τα Δηµοτικά Σχολεία ή Νηπιαγω-
γεία, στα οποία δύναται να εφαρµοστεί το νέο, αναβαθ-
µισµένο πρόγραµµα του παρόντος κατά το σχολικό έτος
2022-2023 και κάθε επόµενο σχολικό έτος. Με όµοια α-
πόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να κα-
θορίζονται εκ νέου ή να αναµορφώνονται τα προγράµµα-
τα του ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγεί-
ου, όπως έχουν καθορισθεί µε το άρθρο 371, ιδίως ως
προς τον αριθµό και τη διάρκεια των διδακτικών ωρών,
ως προς το γνωστικό αντικείµενό τους ή το αντικείµενο
δράσης ή ενασχόλησης των µαθητών αυτές τις διδακτι-
κές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον κλάδο του εκ-
παιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο
συµµετέχει στην εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων

ή ως προς τις ώρες των διαλειµµάτων και της αποχώρη-
σης των µαθητών από τα εν λόγω προγράµµατα. Με ό-
µοια απόφαση δύναται α) να ορίζονται εκ νέου ή να εξει-
δικεύονται τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 371 που
συνεκτιµώνται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης για την έκδοση της προαναφερόµενης εισήγη-
σής του, να ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την ευθύνη
λειτουργίας του προγράµµατος, καθώς και να µεταβάλ-
λεται ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη
λειτουργία του αναβαθµισµένου προγράµµατος του πα-
ρόντος σε κάθε Δηµοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, µετά
από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας,
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β)
να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
λειτουργία του αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµε-
ρου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και εν γένει
για την εφαρµογή του άρθρου 371, η οποία, εφόσον α-
φορά σε διαδικαστικό θέµα, εκδίδεται µετά από εισήγη-
ση του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, άλλως µετά από
εισήγηση του Ι.Ε.Π..  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να προβλέπεται η
καταβολή αµοιβής στους εξεταστές ξένης γλώσσας της
παρ. 1 του άρθρου 374, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής των ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και 4354/2015
(Α΄ 176) και να καθορίζεται το ύψος της.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 448
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) στα ο-
ποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λή-
γει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της οποίας παρατείνε-
ται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και
το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάµει του εξηκοστού
έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), υποχρεούνται να
συγκροτήσουν το Συµβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8 το
αργότερο έως την 31η.12.2022. Με επιµέλεια του Πρύ-
τανη του Α.Ε.Ι., κατά παρέκκλιση του άρθρου 9, η προκή-
ρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών και η πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των
εξωτερικών µελών του Συµβουλίου Διοίκησης εκδίδο-
νται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Κατ’ εξαίρεση σε όσα Α.Ε.Ι. η θητεία των υπηρετου-
σών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022, η διάρ-
κεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέ-
ων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την
28η.2.2023 δυνάµει του εξηκοστού έκτου άρθρου του
ν. 4917/2022, η πρώτη προκηρυσσόµενη θητεία του Συµ-
βουλίου Διοίκησης και του Πρύτανη λήγει την
31η.8.2026. 

3. Τα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία των υπηρετούντων
Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 ή την 31η.
8.2024 υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συµβούλιο
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Διοίκησης και να αναδείξουν τον Πρύτανη και τους Αντι-
πρυτάνεις σύµφωνα µε τα άρθρα 9 έως 11 και εντός των
προθεσµιών που τίθενται στα άρθρα αυτά. 

4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστηµίου Ελλάδος παρατείνεται για ένα (1) έτος
από την ηµεροµηνία λήξης της, ήτοι έως τις 31.8.2023.
Το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος υποχρεούνται όπως
συγκροτήσει το Συµβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, το αργότερο έ-
ως την 31η.8.2023. 

5. Έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης ανά
Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρµοδιό-
τητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και
της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το Πρυτανικό
Συµβούλιο του Α.Ε.Ι.. 

6. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το Πρυτα-
νικό Συµβούλιο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
νοείται το Συµβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8, εφόσον
αυτό έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος. Αντίστοιχα, όπου στις κείµενες διατάξεις ανα-
φέρεται ότι η Σύγκλητος ασκεί αρµοδιότητες που δεν
σχετίζονται µε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά θέµατα, οι
αρµοδιότητες αυτές ασκούνται από το Συµβούλιο Διοί-
κησης του άρθρου 8. 

7. Η προκήρυξη για την επιλογή Εκτελεστικού Διευθυ-
ντή εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)
µηνών από τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης. 

8. Ως πλήρης θητεία νοείται αυτή που η διάρκειά της ι-
σούται ή υπερβαίνει το µισό της συνολικής διάρκειας της
θητείας κάθε οργάνου. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων
µέλους Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ή Πρύτανη ή Α-
ντιπρύτανη για χρόνο µικρότερο της πλήρους θητείας
δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο θητειών που τί-
θεται ανά περίπτωση για κάθε αξίωµα. 

9. Οι θητείες που έχουν διανυθεί ή διανύονται κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος στα αξιώµατα του Πρύτανη,
του Αντιπρύτανη και του Αναπληρωτή Πρύτανη λαµβά-
νονται υπόψη για τον υπολογισµό του ορίου των περ. β)
και δ) της παρ. 3 του άρθρου 8 και των περ. β), δ) και ε)
της παρ. 4 του άρθρου 11. Στο ανώτατο όριο της περ. γ)
της παρ. 3 του άρθρου 8 και των περ. γ) και δ) της παρ. 4
του άρθρου 11 δεν προσµετράται θητεία που έχει διανυ-
θεί ως µέλος του Συµβουλίου Ιδρύµατος του άρθρου 8
του         ν. 4009/2011 (Α΄ 195), πριν την κατάργησή του. 

10. Με απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του
Α.Ε.Ι., που λαµβάνεται έως την 31η.8.2022, ορίζεται µέ-
λος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Α.Ε.Ι., στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθη-
γητή, που αναλαµβάνει καθήκοντα Αντιπρύτανη του
Α.Ε.Ι. από την 1η.9.2022, εφόσον υπηρετών κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. α-
φυπηρετεί κατά την 31η.8.2022. Η άσκηση καθηκόντων
αφορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας θητεί-
ας και δεν προσµετράται στο ανώτατο όριο της παρ. 3
του άρθρου 8 και της παρ. 4 του άρθρου 11.

11. Έως τη συγκρότηση του πρώτου Συµβουλίου Διοί-
κησης του Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του
δικαίωµα συµµετοχής στη Σύγκλητο έχουν οι Αντιπρυτά-
νεις του Α.Ε.Ι., που είτε έχουν αναδειχτεί έως την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, είτε ορίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παρ. 10.

Άρθρο 449
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) στα ο-
ποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λή-
γει την 31η.8.2022 και παράλληλα, την ίδια ηµεροµηνία,
λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσµητόρων των Σχο-
λών του Α.Ε.Ι., η διάρκεια της οποίας δύναται να παρα-
τείνεται δυνάµει του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν.
4917/2022 (Α΄ 67) έως την ανάδειξη των νέων Κοσµητό-
ρων, η διαδικασία ανάδειξης των νέων Κοσµητόρων
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 24 του παρό-
ντος. Η προκήρυξη πραγµατοποιείται από τον υπηρετού-
ντα Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός ενός (1) µηνός από τη δη-
µοσίευση του παρόντος. Εντός της ίδιας προθεσµίας συ-
γκροτείται και η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 24.
Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόµενης θητείας
είναι µικρότερη των τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών και λή-
γει την 31η.8.2025. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγ-
µατοποιείται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης του
Α.Ε.Ι..  

2. Στα Α.Ε.Ι. στα οποία η θητεία των υπηρετούντων
Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 και η θητεία υ-
πηρετούντων Κοσµητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. λήγει την
31η.8.2022, παρατείνεται η θητεία των υπηρετουσών Κο-
σµητόρων από την ηµεροµηνία λήξης της έως τη συ-
γκρότηση του πρώτου Συµβουλίου Διοίκησης και την ο-
λοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του νέου Κοσµή-
τορα, και για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υ-
περβαίνει την 31η.10.2023. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της
επόµενης θητείας του Κοσµήτορα είναι µικρότερη των
τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών και λήγει την 31η.8.2026.
Ειδικά για τα Α.Ε.Ι. στα οποία η θητεία των υπηρετουσών
Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023, η προκηρυσ-
σόµενη θητεία του Κοσµήτορα είναι έως τις 31.8.2026.

3. Στα Α.Ε.Ι. στα οποία η θητεία των υπηρετουσών
Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2024 και παράλληλα
λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσµητόρων Σχολών
του Α.Ε.Ι. την 31η.8.2022 και η διάρκειά της δύναται να
παρατείνεται δυνάµει του εξηκοστού έκτου άρθρου του
ν. 4917/2022 έως την ανάδειξη των νέων Κοσµητόρων, η
ανάδειξη των Κοσµητόρων πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Κατ’ εξαίρεση
η διάρκεια της προκηρυσσόµενης θητείας είναι µικρότε-
ρη των τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών και λήγει την
31η.10.2024. 

4. Με απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Α.Ε.Ι.,
που λαµβάνεται έως την 31η.8.2022, ορίζεται µέλος Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής,
στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,
που αναλαµβάνει καθήκοντα Κοσµήτορα της Σχολής του
Α.Ε.Ι. από την 1η.9.2022, εφόσον ο υπηρετών κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορας αφυπηρετεί
κατά την 31η.8.2022. Η άσκηση καθηκόντων αφορά απο-
κλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, η διάρ-
κεια της οποίας παρατείνεται σύµφωνα µε το εξηκοστό
έκτο άρθρο του ν. 4917/2022 και τις παρ. 1 και 2 του πα-
ρόντος και δεν προσµετράται στο ανώτατο όριο της περ.
β) της παρ. 3 του άρθρου 24.

5. Τα όργανα διοίκησης των Τµηµάτων του Πανεπιστη-
µιακού Κέντρου Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών
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(ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ.) του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλά-
δος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) του άρθρου 3 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ε-
φόσον δεν έχουν καταστεί αυτοδύναµα έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ορίζονται σύµφωνα το άρθρο 39
του παρόντος.

6. Τα συλλογικά όργανα των ακαδηµαϊκών µονάδων
συνεχίζουν να λειτουργούν νοµίµως µε την υφιστάµενη
σύνθεσή τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος το
αργότερο έως και την 31η.8.2023, οπότε οφείλουν να έ-
χουν συγκροτηθεί σύµφωνα µε το κεφάλαιο Γ΄ του Μέ-
ρους Α΄, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 40.

Άρθρο 450
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

Οι εκπρόσωποι των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και φοιτητών των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που έχουν αναδειχτεί µε τις
διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος,
συνεχίζουν να συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης των
Α.Ε.Ι. και των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους έ-
ως την ολοκλήρωση της θητείας τους. 

Άρθρο 451
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) υποχρεού-
νται να προσαρµόσουν τη λειτουργία των ιστοτόπων
τους σύµφωνα µε το άρθρο 45 έως την 31η.12.2022. 

Άρθρο 452
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

1. Οι διαδικασίες εκλογής των Διευθυντών πανεπιστη-
µιακών εργαστηρίων, Πανεπιστηµιακών Κλινικών και Πα-
νεπιστηµιακών Μουσείων  των οποίων οι προκηρύξεις έ-
χουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυσαν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών πανεπιστη-
µιακών εργαστηρίων, πανεπιστηµιακών κλινικών και πα-
νεπιστηµιακών µουσείων κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ί-
σχυαν κατά τον χρόνο εκλογής τους. 

3. Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων του άρθρου 47 εκδί-
δεται το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος.

Άρθρο 453
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

Η πρακτική άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο προγραµµά-
των πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών που είτε έχει
εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε
αναµένεται να εκκινήσει έως την 31.12.2022, διεξάγεται
και ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την
έναρξη του παρόντος διατάξεις και τον Κανονισµό πρα-
κτικής άσκησης του Τµήµατος ή του προγράµµατος
σπουδών που φοιτά κάθε φοιτητής. 

Άρθρο 454
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄

1. Το πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας του άρ-
θρου 77 αρχίζει να εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό εξά-
µηνο που εκκινεί µετά από  την έκδοση της προβλεπόµε-
νης απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των της παρ. 3 του άρθρου 417.

2. Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για Τµήµατα ή Μονοτµηµατι-
κές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η επι-
τυχής ολοκλήρωση των προγραµµάτων πρώτου κύκλου
σπουδών οδηγεί στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), συνεχίζουν να ισχύουν και να παράγουν όλα τα
έννοµα αποτελέσµατά τους µετά από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

3. Η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών όπως ορίζε-
ται στο άρθρο 75 καταλαµβάνει τους φοιτητές που εισά-
γονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 και
εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι σε
προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν είχαν υπερβεί
την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης  του προγράµ-
µατος σπουδών τους κατά τη δηµοσίευση του
ν. 4777/2021 (Α΄25), εφαρµόζεται ο υπολογισµός της α-
νώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 75
από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 και
έπειτα. Οι φοιτητές που ήταν εγγεγραµµένοι σε προ-
γράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021 και είχαν υπερβεί την ε-
λάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράµµατος
σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών
τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοί-
τησης, από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2021-
2022 και εξής, χωρίς δικαίωµα προσαύξησης του χρόνου
φοίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 75.

Άρθρο 455
Τελικές µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄

1. Όσα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η διαδικασία ίδρυ-
σής τους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συ-
νεχίζουν να λειτουργούν νοµίµως, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος και του Εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας τους. Τα Π.Μ.Σ. του προηγούµενου εδαφίου
υποχρεούνται να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά από
την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότερο έ-
ως την 31η.12.2024, άλλως παύουν να εισδέχονται νέ-
ους φοιτητές και λειτουργούν αποκλειστικά έως την α-
ποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων κατά το ακαδηµαϊκό
έτος 2024-2025 φοιτητών. 

2. Η παρ. 5 του άρθρα 80 εφαρµόζεται αναλογικά στα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.).

3. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διεθνών
Προγραµµάτων Σπουδών (ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ.) του Διεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) του άρθρου 3
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) δύνανται να ιδρύουν και να ορ-
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γανώνουν Π.Μ.Σ. αποκλειστικά σε ξένη γλώσσα σύµφω-
να µε το άρθρο 80 του παρόντος. Για την ίδρυση ή την
τροποποίηση Π.Μ.Σ. απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν
εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ. και γνώµη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Τα άρθρα 80 έως 89 εφαρµόζονται και στο
ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ. κατά την οργάνωση, διοίκηση και λειτουρ-
γία των Π.Μ.Σ. του Κέντρου. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνα-
τόν να ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή Π.Μ.Σ. σε µέ-
λος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, εάν ένα Τµήµα δεν εί-
ναι αυτοδύναµο. 

4. Τα Π.Μ.Σ. του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ. που έχουν ιδρυθεί πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να λει-
τουργούν νοµίµως σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας τους
και υποχρεούνται να πιστοποιηθούν από την Εθνική Αρ-
χή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) το αργότερο έως
την 31η.12.2024, άλλως παύουν να εισδέχονται νέους
φοιτητές και λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοί-
τηση των ήδη εγγεγραµµένων κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2024-2025 φοιτητών.

Άρθρο 456
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄

1. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν
λάβει βεβαίωση ή πτυχίο ή πιστοποιητικό που απονέµει
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 111 του ν. 4547/2018 (Α΄102) δεν απαιτείται να λά-
βουν το πιστοποιητικό του άρθρου 99 του παρόντος.

2. Ειδικά προγράµµατα σπουδών της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 που χορηγούν βεβαίω-
ση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνεχίζουν
να λειτουργούν έως την 31η. 8.2023, οπότε και καταρ-
γούνται.

Άρθρο 457
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄

1. Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) που έ-
χουν ιδρυθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφω-
να µε το άρθρο 82 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), συνεχίζουν
να λειτουργούν νοµίµως. Ξ.Π.Σ. που λειτουργούν και έ-
χουν ιδρυθεί σύµφωνα µε το προϊσχύον πλαίσιο του άρ-
θρου 82 του ν. 4692/2020, οφείλουν να πιστοποιηθούν α-
πό την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότε-
ρο έως την 31.8.2023, άλλως παύουν να εισδέχονται νέ-
ους φοιτητές και λειτουργούν αποκλειστικά έως την α-
ποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων φοιτητών κατά το α-
καδηµαϊκό έτος 2022 - 2023.

2. Η θητεία των Επιτροπών Προγράµµατος Σπουδών
και των Διευθυντών των λειτουργούντων Ξ.Π.Σ. κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος παρατείνεται έως τη
συµπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδηµαϊκών ετών. Εάν η
θητεία των µελών της Επιτροπής εκκίνησε κατά τη διάρ-
κεια του ακαδηµαϊκού έτους, παρατείνεται  έως τη λήξη
του ακαδηµαϊκού έτους, κατά το οποίο συµπληρώθηκαν
τέσσερα (4) πλήρη ηµερολογιακά έτη. 

3. Το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων
Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) του άρθρου 3 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) δύνα-

ται να ιδρύει και να οργανώνει Ξ.Π.Σ. σύµφωνα µε το άρ-
θρο 101 του παρόντος. Για την ίδρυση ή την τροποποίη-
ση Ξ.Π.Σ. απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου του Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγη-
σης της Συνέλευσης του Τµήµατος και σύµφωνης γνώ-
µης του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου. Τα άρθρα
102 έως 108 εφαρµόζονται και στο Πανεπιστηµιακό Κέ-
ντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών κατά την οργά-
νωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξ.Π.Σ. του Κέντρου.

Άρθρο 458
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄

1. Τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε το άρθρο
48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), συνεχίζουν και λειτουρ-
γούν νοµίµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Τα υπηρετούντα όργανα των  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν νοµίµως έως
την ολοκλήρωση της θητείας τους και ασκούν τις αρµο-
διότητες που προβλέπονται στα άρθρα 115 και 116. Κα-
θήκοντα Προέδρου του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συ-
νεχίζει να ασκεί ο Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. στον οποίον
έχει ανατεθεί ο τοµέας της δια βίου µάθησης έως τη λή-
ξη της θητείας του.

2. Τα Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ι.Μ. των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να εκδώ-
σουν τον Κανονισµό του άρθρου 119 το αργότερο εντός
οκτώ (8) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι
υφιστάµενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κα-
νονισµοί διατηρούνται σε ισχύ κατά το µέρος που τα
προβλεπόµενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος. 

3. Εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα σπου-
δών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΒ΄, συνεχίζουν κανονικά
τη λειτουργία τους έως την ολοκλήρωση των εγγεγραµ-
µένων σε αυτά εκπαιδευοµένων ή όσων εκπαιδευοµέ-
νων εγγραφούν κατά τον επόµενο κύκλο τους, εφόσον
έχουν ήδη εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για εγγραφές συµµετεχόντων. Τα Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ι.Μ. των
Α.Ε.Ι. αξιολογούνται και πιστοποιούνται για πρώτη φορά
από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 113 το
αργότερο έως την 31η.12.2024.

Άρθρο 459
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ΄

Η τοποθέτηση του Διευθυντή της ακαδηµαϊκής µονά-
δας της βιβλιοθήκης πραγµατοποιείται το αργότερο έως
την 31η.12.2022. 

Άρθρο 460
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ΄

Ο Κανονισµός αποδοχών για την παροχή διδακτικού
έργου του άρθρου126 εκδίδεται το αργότερο εντός
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 461
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ΄

1. Τα Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης
που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν.
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4009/2011 (Α΄ 179), συνεχίζουν να λειτουργούν ως Κέ-
ντρα Υποστήριξης διδασκαλίας και µάθησης του άρθρου
129 του παρόντος. 

2. Ο Συνήγορος του Φοιτητή που έχει οριστεί σε κάθε
Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 4009/2011, συνε-
χίζει να ασκεί τα καθήκοντά του έως τη λήξη της θητείας
του. Η διοικητική δοµή που υποστηρίζει τη δράση του συ-
νεχίζει να λειτουργεί και εφαρµόζεται το άρθρο 130 του
παρόντος. 

Άρθρο 462
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ΄

1. Πανεπιστηµιακά Ερευνητικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) των Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν ι-
δρυθεί και λειτουργούν δυνάµει των άρθρων 4, 15, 26,
37, 47, 62 του ν. 4610/2019 (A΄ 70), του άρθρου 7 του ν.
4559/2018 (Α΄ 142) και των άρθρων 17 και 23 του ν.
4589/2019 (Α΄ 13), µετατρέπονται σε Πανεπιστηµιακά
Κέντρα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Κεφα-
λαίου ΙΕ΄ µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία
εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Η θητεία των οργάνων διοίκησης
των Π.Ε.Κ. που µετατρέπονται σε ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και
των Ερευνητικών Ινστιτούτων τους συνεχίζεται µέχρι τη
λήξη της θητείας τους. Αν τα υφιστάµενα Π.Ε.Κ. δεν µε-
τατραπούν σε ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του παρόντος Κεφαλαίου, ε-
ντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, καταργούνται αυτοδικαίως. 

2. Πανεπιστηµιακά Ερευνητικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) των Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που έχουν ι-
δρυθεί και λειτουργούν ως αυτοτελή Νοµικά Πρόσωπα Ι-
διωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Α.Ε.Ι.,  καταργούνται ως
αυτοτελή νοµικά πρόσωπα, απορροφώνται από το Α.Ε.Ι.
στο οποίο ανήκουν και µετατρέπονται σε Πανεπιστηµια-
κά Κέντρα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του πα-
ρόντος κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παρ. 1. Για την έ-
νταξή τους απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφα-
σης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν
απόφασης της Συγκλήτου. Αν τα Α.Ε.Ι. στα οποία λει-
τουργούν Π.Ε.Κ. ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα, δεν α-
ποφασίσουν τη µετατροπή τους σε ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Κεφα-
λαίου ΙΕ΄ και παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των τριών
(3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα
Π.Ε.Κ. καταργούνται αυτοδικαίως. Για την κατάργησή
τους απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα Α.Ε.Ι. που α-
πορροφούν Π.Ε.Κ. υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς
άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δι-
καιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις τους, ως οιονεί
καθολικοί διάδοχοί τους, χωρίς την υποχρέωση καταβο-
λής φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµο-
σίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώ-
σεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Εκκρεµείς δίκες µε
Π.Ε.Κ. συνεχίζονται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο εντάχθηκε,
χωρίς διακοπή της δίκης. 

3. Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των
Α.Ε.Ι., που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να µετατρέπονται σε
Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Α.Ε.Ι., κα-
τόπιν  απόφασης της Συγκλήτου, µετά από σύµφωνη

γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Π.Ι. που εκδί-
δεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και κοινοποιείται στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για την ένταξή
τους και την κατάργηση ως αυτοτελών Νοµικών Προσώ-
πων Ιδιωτικού Δικαίου απαιτείται η έκδοση διαπιστωτι-
κής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των. Τα Α.Ε.Ι. που απορροφούν Ε.Π.Ι. υπεισέρχονται αυ-
τοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά
και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις
τους, ως οιονεί καθολικοί διάδοχοί τους, χωρίς την υπο-
χρέωση καταβολής φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος
υπέρ του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων
των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Εκκρε-
µείς δίκες µε Π.Ε.Κ. συνεχίζονται από το Α.Ε.Ι., στο ο-
ποίο εντάχθηκε, χωρίς διακοπή της δίκης.

Άρθρο 463
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ΄

1. Η διαδικασία κατάρτισης των µητρώων γνωστικών
αντικειµένων του άρθρου 144 των Τµηµάτων των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ολοκληρώνεται το
αργότερο έως την 28η.2.2023. Έως την ηµεροµηνία του
πρώτου εδαφίου τα µητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονι-
κό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης εκλογής και ε-
ξέλιξης µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του άρθρου 142. 

2. Η διαδικασία κατάρτισης των µητρώων εσωτερικών
και εξωτερικών εκλεκτόρων των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. ο-
λοκληρώνεται το αργότερο έως την 30ή.4.2023. Έως την
ηµεροµηνία του πρώτου εδαφίου τα µητρώα αναρτώνται
στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης
εκλογής και εξέλιξης µελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142. κατ’
εξαίρεση η ισχύς των πρώτων µητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών εκλεκτόρων αρχίζει από την ηµεροµηνία έ-
γκρισής τους και την ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης του άρθρου 142
και τα µητρώα αυτά ισχύουν έως την 31ή.12.2023.

3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής νέων
µελών Δ.Ε.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου
ΙΖ΄ εφαρµόζονται στις θέσεις νέων µελών Δ.Ε.Π. που
προκηρύσσονται από την 1η.5.2023 και εξής.

Διαδικασίες εκλογής σε θέσεις νέων µελών Δ.Ε.Π.
που έχουν προκηρυχθεί ή προκηρύσσονται έως  και την
30ή.4.2023 ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
για την εκλογή µελών Δ.Ε.Π. που ίσχυαν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος. 

4. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εξέλιξης των υπη-
ρετούντων  µελών Δ.Ε.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου ΙΖ΄ εφαρµόζονται κατά τη διαδικασία εξέλι-
ξης των υπηρετούντων µελών Δ.Ε.Π. από την 1η.1.2024
και εξής. Οι εξελίξεις των υπηρετούντων µελών Δ.Ε.Π.
που πραγµατοποιούνται κατόπιν αιτηµάτων, που υπο-
βάλλονται το αργότερο έως την 31η.12.2023, πραγµατο-
ποιούνται τόσο ως προς τη διαδικασία, όσο και ως προς
τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν
για την εξέλιξη των µελών Δ.Ε.Π. κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

5. Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία που έχουν εκλεγεί
πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, δύνανται να υπο-
βάλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, µονιµο-
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ποίηση στη βαθµίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθµί-
δα ύστερα από τη συµπλήρωση τριετίας από τη δηµοσί-
ευση της πράξης διορισµού τους, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. Σε
περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την ε-
ξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά
τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη λήξη της
θητείας τους. Η παρούσα εφαρµόζεται και για όσους ε-
κλεγούν στη θέση Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, εφό-
σον η προκήρυξη εκλογής τους έχει εκδοθεί το αργότε-
ρο έως τη δηµοσίευση του παρόντος. 

6. Μόνιµοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος, διατηρούν τις θέσεις τους µέχρι τη µε
οποιονδήποτε τρόπον αποχώρησή τους από την υπηρε-
σία, και δύνανται να υποβάλουν οποτεδήποτε, εφόσον έ-
χουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον διορι-
σµό τους, αίτηση εξέλιξης στη βαθµίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, διατηρώντας τη µονιµότητά τους και στη βαθ-
µίδα στην οποία εξελίσσονται. Σε περίπτωση αποχώρη-
σης ή εξέλιξης στην επόµενη βαθµίδα, η θέση του λέκτο-
ρα καταργείται. 

7. Η υποχρέωση ελέγχου πλήρωσης της προϋπόθεσης
της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 153 κατά τη διαδικα-
σία αξιολόγησης αιτήσεων µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π.
προς άλλο Τµήµα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. αρχίζει από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του µητρώ-
ου γνωστικών αντικειµένων και των µητρώων εσωτερι-
κών και εξωτερικών εκλεκτόρων του Τµήµατος προέλευ-
σης. 

8. Αιτήσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. που έχουν υπο-
βληθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος,  σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ � 195), α-
νεξαρτήτως του σταδίου που βρίσκονται, αξιολογούνται
από τα αρµόδια ανά περίπτωση όργανα και η διαδικασία
ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν
κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος. 

Άρθρο 464
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ΄

1. Τα 154 και 155 εφαρµόζονται και στους υπηρετού-
ντες λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.). 

2. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ανθρωπιστικών,
Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών και Επιστήµης
και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διεθνών
Προγραµµάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) του άρθρου 3 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70), δύνανται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους περί παροχής διδακτικού έργου αποκλειστικά σε
προγράµµατα σπουδών δεύτερου κύκλου κατά παρέκκλι-
ση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 155, εφόσον δεν
λειτουργούν στα ως άνω Τµήµατα προγράµµατα σπου-
δών πρώτου κύκλου.

Άρθρο 465
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ΄

1. Δηµόσιοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανή-
κουν οργανικά στο Α.Ε.Ι., δύναται να υποβάλουν αίτηµα
να ενταχθούν σε κατηγορία µέλους Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Τµήµατος του Α.Ε.Ι., εφόσον είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικεί-
µενο ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θε-
ραπεύει το Τµήµα του Α.Ε.Ι., που επιθυµούν να εντα-
χθούν και στο Τµήµα αυτό υπάρχει κενή θέση της αντί-
στοιχης κατηγορίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του
Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµα-
τος, στο οποίο επιθυµεί να ενταχθεί ο αιτών, εγκρίνεται
ή απορρίπτεται η ένταξη σε κατηγορία µέλους Ε.Ε.Π. ή
Ε.ΔΙ.Π..  Η Συνέλευση του Τµήµατος δύναται να συγκρο-
τεί τριµελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από
µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τµήµατος για την αξιο-
λόγηση του αιτήµατος. Αν η Συνέλευση του Τµήµατος
δεν αποφανθεί επί του αιτήµατος εντός τριών (3) µηνών
από την υποβολή του, αυτό απορρίπτεται σιωπηρώς. Αν
το αίτηµα γίνει δεκτό εκδίδεται πράξη του Πρύτανη του
Α.Ε.Ι. µε την οποία ο υπάλληλος εντάσσεται σε θέση µέ-
λους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα. 

2. Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι., δύνα-
νται να υποβάλουν αίτηµα να ενταχθούν σε κατηγορία
µέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τµήµατος που υπηρετούν, υπό την προϋπό-
θεση ότι πληρούν τα ελάχιστα προσόντα της παρ. 5 το
άρθρου 164 και υπάρχει κενή θέση της αντίστοιχης κατη-
γορίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν
εισήγησης της Συνέλευσης του Τµήµατος, στο οποίο ε-
πιθυµεί να ενταχθεί ο αιτών, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η
ένταξη σε κατηγορία µέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π..  Η Συνέ-
λευση του Τµήµατος δύναται να συγκροτεί τριµελή επι-
τροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από µέλη Δ.Ε.Π.,
Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τµήµατος για την αξιολόγηση του
αιτήµατος. Αν η Συνέλευση του Τµήµατος δεν αποφαν-
θεί επί του αιτήµατος εντός τριών (3) µηνών από την υ-
ποβολή του, αυτό απορρίπτεται σιωπηρώς. Αν το αίτηµα
γίνει δεκτό, εκδίδεται πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. µε
την οποία ο υπάλληλος εντάσσεται σε θέση µέλους
Ε.ΔΙ.Π.. 

3. Όσοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργα-
στηρίων της περ. γ΄ του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 38
του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) διατηρούν τις θέσεις τους έως
τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υ-
πηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.

4. Προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος για την πλήρωση θέσεων Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκ-
δοσής τους. 

5. Αιτήµατα για την ένταξη σε θέσεις Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. που έχουν
υποβληθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα
µε το άρθρο 79 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), αξιολογούνται
και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ί-
σχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτηµάτων. 

Άρθρο 466
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ΄

1. Καταξιωµένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήµονες
που απασχολούνται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
ως Επισκέπτες Καθηγητές, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
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άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), διατηρούν το δι-
καίωµα ανανέωσης της σύµβασής τους έως τη συµπλή-
ρωση τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο επιλογής τους και µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εφόσον υπήρχε
σχετικός όρος στην προκήρυξη σύµφωνα µε την οποία ε-
πελέγησαν. 

2. Ακαδηµαϊκοί υπότροφοι που έχουν επιλεγεί σύµφω-
να µε τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, καθώς και όσοι επιλεγούν στο πλαίσιο προ-
κηρύξεων που έχουν ήδη εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος ή προκηρύξεων που αναµένεται να δηµο-
σιευθούν από Τµήµατα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµε-
νων προγραµµάτων για την κάλυψη των διδακτικών ανα-
γκών του ακαδηµαϊκού έτους 2022-2023 ισχύουν έως τη
λήξη τους. Οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι και τα Α.Ε.Ι. διατη-
ρούν το δικαίωµα ανανέωσης της σύµβασής τους έως τη
συµπλήρωση τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών, σύµφωνα µε
την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, µε τους ίδι-
ους όρους και προϋποθέσεις, εφόσον υπήρχε σχετικός
όρος στην προκήρυξη, σύµφωνα µε την οποία επελέγη-
σαν. 

Άρθρο 467
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ΄

1. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα που τελούνται από
µέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., οµότιµο Καθη-
γητή, αφυπηρετήσαντα µέλος Δ.Ε.Π. και λοιπό έκτακτο
προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Για τα πειθαρχι-
κά παραπτώµατα που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, εφαρµόζονται οι ουσιαστικού χα-
ρακτήρα διατάξεις του προϊσχύσαντος πειθαρχικού δι-
καίου και οι διαδικαστικής φύσης διατάξεις του παρό-
ντος. 

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
και τα λοιπά πειθαρχικά συµβούλια του παρόντος ανασυ-
γκροτούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υ-
φιστάµενες ενώπιόν τους εκκρεµείς υποθέσεις, διαβιβά-
ζονται σε αυτά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των α-
ποφάσεων συγκρότησής τους.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 183, η παρ. 3 του άρθρου 186
και η παρ. 2 του άρθρου 191 καταλαµβάνουν και τις πει-
θαρχικές υποθέσεις που εκκρεµούν κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

Άρθρο 468
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ΄

1. Πειθαρχική διαδικασία που έχει αρχίσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζεται και ολοκληρώ-
νεται σύµφωνα µε τον νόµο που ίσχυε κατά τον χρόνο
τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώµατος.

2. Ο παρών νόµος, κατά το µέρος που θεµελιώνει για
πρώτη φορά ή επαυξάνει την πειθαρχική ευθύνη ή προ-
βλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής σε σχέση µε προ-
γενέστερο ευµενέστερο νόµο, εφαρµόζεται σε όσες
πράξεις τελούνται από την έναρξη ισχύος και εφεξής. Ο
παρών νόµος, κατά το µέρος που καταργεί ή ελαττώνει

την πειθαρχική ευθύνη, καθώς και την ποινή που επιβάλ-
λεται για κάθε παράπτωµα, υπερισχύει έναντι προγενέ-
στερων δυσµενέστερων διατάξεων.

Άρθρο 469
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ΄

1. Η υποβολή των προτάσεων των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) για την έκδοση των Οργανι-
σµών του άρθρου 206 πραγµατοποιείται εντός έξι (6) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσµία
του προηγούµενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες
ακόµη, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.

2. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του Α.Ε.Ι. και το
αργότερο έως την προθεσµία της παρ. 1, το Συµβούλιο
Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθµίζει θέµατα σχετικά
µε τον Οργανισµό του Α.Ε.Ι., καθώς και να συστήνει τις
Μονάδες των άρθρων 207 έως 213, εφόσον δεν λειτουρ-
γούν ήδη σε αυτό αντίστοιχες µονάδες. 

3. Οι Μονάδες του Κεφαλαίου ΚΓ΄ και κάθε άλλη διοι-
κητική δοµή ή υπηρεσία που είτε προβλέπεται στον ι-
σχύοντα Οργανισµό του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη του πα-
ρόντος είτε έχει συσταθεί δυνάµει ειδικών διατάξεων µε
απόφαση αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. και δεν έχει συ-
µπεριληφθεί στην πρόταση του Α.Ε.Ι. προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων για την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος, καταργούνται και παύουν να λειτουργούν
νοµίµως από την ηµεροµηνία έκδοσης του προεδρικού
διατάγµατος του Οργανισµού. Προσωπικό του Α.Ε.Ι. που
υπηρετεί στις εν λόγω Μονάδες τοποθετείται υποχρεω-
τικά από το αρµόδιο όργανο σε άλλη υπηρεσία του
Α.Ε.Ι.. Προσωπικό του Α.Ε.Ι. που κατέχει θέσεις ευθύ-
νης, παύεται αυτοδικαίως και τοποθετείται υποχρεωτικά
από το αρµόδιο όργανο σε άλλη υπηρεσία του Α.Ε.Ι.. Α-
ποφάσεις Συγκλήτου των Α.Ε.Ι. που έχουν εκδοθεί έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος και ρυθµίζουν θέµατα
που εµπίπτουν στο περιεχόµενο του Οργανισµού θεω-
ρούνται νόµιµες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους
και έως την κατάργησή τους, σύµφωνα µε το πρώτο εδά-
φιο. 

4. Οι ισχύοντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ορ-
γανισµοί και οι εσωτερικοί κανονισµοί των Α.Ε.Ι. διατη-
ρούνται σε ισχύ κατά το µέρος που δεν προσκρούουν
στον παρόντα. Τα Α.Ε.Ι. προσαρµόζουν τους εσωτερι-
κούς κανονισµούς τους εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράλειψη προ-
σαρµογής ή έκδοσης του εσωτερικού κανονισµού και
του οργανισµού του Α.Ε.Ι. δεν επιδρά στην εφαρµογή
των ρυθµίσεων του παρόντος.

Άρθρο 470
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ΄

Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του Α.Ε.Ι. και το
αργότερο έως την προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου
469, το Συµβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθ-
µίζει θέµατα σχετικά µε τον Οργανισµό του Α.Ε.Ι., καθώς
και να συστήνει τις Μονάδες των άρθρων 215 και 216, ε-
φόσον δεν λειτουργούν ήδη σε αυτό αντίστοιχες µονά-
δες. 
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Άρθρο 471
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΕ΄

1. Οι Επιτροπές των άρθρων 217 έως 219, που έχουν
συγκροτηθεί πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, συ-
νεχίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους έως την ολο-
κλήρωση της θητείας τους µε την ίδια σύνθεση. Ένα (1)
µήνα πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων
µελών των Επιτροπών των άρθρων 217 έως 219, διενερ-
γείται η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτά. 

2. Η Επιτροπή Ισότιµης Πρόσβασης ατόµων µε αναπη-
ρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η
Επιτροπή Μεταφοράς, Καινοτοµίας και Νεοφυούς Επι-
χειρηµατικότητας συγκροτούνται, σύµφωνα µε τα άρθρα
220 και 222, αντίστοιχα εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 472
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ΄

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) υποχρε-
ούνται να καταρτίσουν τους Εσωτερικούς Κανονισµούς
τους εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έ-
ναρξης ισχύος του παρόντος. Η προθεσµία του προη-
γούµενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για άλλους
έξι (6) µήνες µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. 

2. Τα σχέδια των άρθρων 224, 226, 227 και 228 εκπο-
νούνται για πρώτη φορά το αργότερο έως την
31η.12.2023. Η παράλειψη έκδοσης του Εσωτερικού Κα-
νονισµού του Α.Ε.Ι., των σχεδίων των άρθρων 224 έως
228, καθώς και του κανονισµού ελεγχόµενης πρόσβασης
και µη εφαρµογής και λειτουργίας του συστήµατος ε-
λεγχόµενης πρόσβασης, λαµβάνεται υπόψη για την έκ-
δοση της απόφασης κατανοµής της τακτικής δηµόσιας
επιχορήγησης της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12).

Άρθρο 473
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ΄

1. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, οι
οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και
λειτουργούν σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΚΖ΄. 

2. Η απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης µε την οποία
εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
του άρθρου 259, εκδίδεται το αργότερο έως την
31η.12.2023. Οι υφιστάµενοι κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος Οδηγοί Χρηµατοδότησης που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 68 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) διατηρούνται σε ισχύ, κατά το µέρος που τα
προβλεπόµενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος. Έως την έκδοση του νέου Οδηγού Χρηµα-
τοδότησης, µε αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών ρυθ-
µίζονται θέµατα που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηµα-
τοδότησης. 

3. Τα υπηρετούντα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν νοµί-
µως έως την ολοκλήρωση της θητείας τους και ασκούν

τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 232 και
233 αντίστοιχα. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ε-
ρευνών συνεχίζει να ασκεί ο Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι.
στον οποίον έχει ανατεθεί ο τοµέας της έρευνας έως τη
λήξη της θητείας του.

4. Για το πρόσθετο προσωπικό που απασχολείται σε
έργα/προγράµµατα κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, το χρονικό διάστηµα των πέντε (5) ετών της παρ. 5
του άρθρου 243 άρχεται από την  έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.

5. Τα φορολογικά κίνητρα των παρ. 1 και 2 του άρθρου
256 δεν εφαρµόζονται επί δράσεων του Ταµείου Ανά-
καµψης και Ανθεκτικότητας. 

6. Η διαδικασία είσπραξης οφειλών από την άσκηση ε-
πιχειρηµατικής δραστηριότητας είτε ατοµικώς, είτε µέ-
σω εταιρίας των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) και των υπηρετούντων λεκτόρων των µε-
λών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του άρθρου
257 ισχύει από 1ης.1.2024. Οφειλές που γεννώνται από
την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας είτε ατοµι-
κώς είτε µέσω εταιρίας των µελών Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού και των υπηρετούντων λεκτόρων έως
και την 31η.12.2023 εισπράττονται σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και την υπό
στοιχεία 137486/Ζ2/27.10.2021 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Β΄ 5028) έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εί-
σπραξής τους.

7. Τα µέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των
Α.Ε.Ι., τα οποία ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, εί-
τε ατοµικώς είτε µέσω εταιρείας, υποχρεούνται από
1ης.1.2024 να αποδίδουν ετησίως στον Ε.Λ.Κ.Ε. του
Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί
του ετήσιου καθαρού εισοδήµατος που προέρχεται από
την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για τη δια-
δικασία είσπραξης των οφειλών που γεννώνται έως και
την 31η.12.2023 και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα εφαρµόζε-
ται αναλογικά η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, η
υπό στοιχεία 137486/Ζ2/27.10.2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
και η υπό στοιχεία 166485/Ζ2/7.12.2020 απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 5397). 

8. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ΄, πλην του άρθρου
257, εφαρµόζονται στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων -
ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καθώς και στους ερευνη-
τικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου
που έχουν τη µορφή Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών
τους προγραµµάτων.
Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν

στους εν λόγω φορείς, εξακολουθούν να υφίστανται και
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του παρό-
ντος. 
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του άρθρου

232, καθώς και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκη-
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σης του Α.Ε.Ι. ασκούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του ερευνητικού κέντρου - ινστιτούτου ή τεχνολογικού
φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. 
Οι αρµοδιότητες του άρθρου 233 ασκούνται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου φο-
ρέα. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να µεταβιβάζει αρ-
µοδιότητές του στον Πρόεδρο ή σε Διευθυντή Ινστιτού-
του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου δύναται
να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε Διευθυντή Ινστιτού-
του. 
Οι αναφερόµενες ως αρµοδιότητες της Μονάδας Οι-

κονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. α-
σκούνται από την αντίστοιχη οργανική µονάδα του ερευ-
νητικού ή τεχνολογικού φορέα. Τα καθήκοντα του Π.Ο.Υ.
του Ε.Λ.Κ.Ε. µπορεί να ανατεθούν στον Π.Ο.Υ. του ερευ-
νητικού και τεχνολογικού φορέα. 
Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέ-

ων που έχουν τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται να έχουν δια-
φορετικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από αυ-
τόν του οικείου φορέα, κατόπιν απόφασης του Διοικητι-
κού τους Συµβουλίου. Στους ερευνητικούς και τεχνολο-
γικούς φορείς που έχουν τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. δεν λειτουρ-
γεί Ε.Λ.Κ.Ε. και οι φορείς αυτοί διατηρούν τον υφιστάµε-
νο Α.Φ.Μ.. 
Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, κατά την έννοια

του άρθρου 238, νοείται η εισήγηση του Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του
οικείου φορέα. 
Ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου/προγράµµατος ο-

ρίζεται µέλος του ερευνητικού προσωπικού ή µέλος του
λοιπού προσωπικού (µόνιµου, Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ.), εφό-
σον είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος, ή εξωτε-
ρικός συνεργάτης, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώµατος ή εφόσον ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου
οργανικής µονάδας.
Το ποσό που αποδίδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτι-

κό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
237 του παρόντος, χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση
των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του φορέα   και ό-
χι για την κάλυψη των αναγκών µισθοδοσίας του προσω-
πικού του. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, που
έχουν τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ., δύνανται να καλύπτουν µέρος
των λειτουργικών τους δαπανών από ίδιους πόρους του
Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των απολύτως αναγκαίων για την καθη-
µερινή τους λειτουργία δαπανών, οι οποίες καλύπτονται
από τους πόρους της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4310/2014.
Όπου αναφέρονται το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων και η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρε-
σιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) αυτού, νοούνται το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και η Γ.Δ.Ο.Υ. αυτού.

9. Η παρ. 3 του άρθρου 236, τα άρθρα 237 έως 242, η
παρ. 3 του 243, τα άρθρα 247 έως 251, 253 και 254 του
Κεφαλαίου ΚΖ΄ εφαρµόζονται αναλόγως και στο Ελλη-
νικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Όπου
αναφέρεται Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) και Ει-
δικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), νοεί-
ται το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοί-
κησης του Α.Ε.Ι. και της Επιτροπής Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατόπιν εισηγήσεων του Διευθυντή του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Επιτρο-
πής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Επιστηµονικού Υπεύ-
θυνου ασκούνται από τον Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Οι

αρµοδιότητες της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από την
αντίστοιχη οργανική µονάδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Οι αρµοδιό-
τητες του Προϊσταµένου της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. α-
σκούνται από τον Π.Ο.Υ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Όπου αναφέρε-
ται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και η Γενι-
κή Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) αυτού,
νοούνται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η
Γ.Δ.Ο.Υ. αυτού.

10. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε.Λ.Κ.Ε./
ΓΓΕΚ), ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 5439/30.4.1985 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Έρευνας και Τεχνολογίας
(Β΄ 298), εξακολουθεί να υφίσταται και διέπεται από τον
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), το άρθρο 24 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17), το άρθρο 37 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), την από-
φαση υπ’ αριθµ. 84833/23.5.2018 του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(B΄ 1926) και τον παρόντα. Στον εν λόγω Ε.Λ.Κ.Ε. δεν
συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρµοδιότητες της Ε-
πιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής Ε-
ρευνών ασκούνται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Καινοτοµίας. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ διατηρεί τον προγενέ-
στερο Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Γενι-
κής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας ως ξεχωρι-
στό Α.Φ.Μ., το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
τις πληρωµές που διενεργούνται µέσω αυτού. Ο
Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ τηρεί λογαριασµούς αποκλειστικά στην
Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση των κονδυλίων
του. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ ορίζεται υπόλογος/διαχειριστής
για την πληρωµή έργων ή δράσεων του Εταιρικού Συµ-
φώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Τοµέα Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας. Οι πόροι για την πληρωµή έρ-
γων ή δράσεων του τοµέα Έρευνας και Καινοτοµίας ε-
κτός ΕΣΠΑ κατατίθενται άνευ υπολόγου στον λογαρια-
σµό που τηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ στην Τράπεζα της Ελλά-
δος.

11. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ΄, πλην εκείνων
που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και
διοίκηση των Ε.Λ.Κ.Ε., τη συγκρότηση της Επιτροπής Ε-
ρευνών, καθώς και του άρθρου 257, ισχύουν και εφαρµό-
ζονται και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων  «Διόφαντος» (I.T.Y.E.). Οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής Ερευνών του άρθρου 232, καθώς και οι αρµο-
διότητες του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. που σχετί-
ζονται µε τη διαχείριση πόρων των Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται
από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε.. Οι αρµοδιότη-
τες του Προέδρου του άρθρου 233 ασκούνται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε.. Επί-
σης, οι αρµοδιότητες της Μονάδας Οικονοµικής και Διοι-
κητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του άρθρου 235 α-
σκούνται από την αντίστοιχη οργανική µονάδα του
Ι.Τ.Υ.Ε. και οι αρµοδιότητες του Προϊσταµένου της Μο-
νάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) του άρθρου 236 ασκούνται από τον Προϊ-
στάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ι.Τ.Υ.Ε..
Το Ι.Τ.Υ.Ε. εξακολουθεί να έχει ένα (1) Αριθµό Φορολο-
γικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Ως εισήγηση της Επιτροπής Ε-
ρευνών, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 237 και τις
περ. στ) και ζ) του άρθρου 232, νοείται η εισήγηση του
Π.Ο.Υ. του Ι.Τ.Υ.Ε. Τα ζητήµατα που προβλέπονται στο
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άρθρο 259 περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Εσωτερι-
κής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Όπου γίνε-
ται αναφορά στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι. νοείται ο Κανο-
νισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του
Ι.Τ.Υ.Ε. Έως την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε., τα ζητήµατα
που προβλέπεται να ρυθµιστούν µε τον κανονισµό αυτό
ρυθµίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ι.Τ.Υ.Ε..

12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ΄, πλην εκείνων που
αφορούν στη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διοί-
κηση των Ε.Λ.Κ.Ε., τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευ-
νών καθώς και του άρθρου 257, ισχύουν και εφαρµόζο-
νται και στο Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Όπου
αναφέρεται Α.Ε.Ι. ή Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., νοείται το Ι.Κ.Υ.,
οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του άρθρου
232, καθώς και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκη-
σης του Α.Ε.Ι. που σχετίζονται µε τη διαχείριση πόρων
των Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ι.Κ.Υ. και οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Επιτρο-
πής Ερευνών του άρθρου 233 ασκούνται από τον Πρόε-
δρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ.. Ο οδηγός
διαχείρισης και χρηµατοδότησης του Ι.Κ.Υ. εκδίδεται το
αργότερο έως τις 31.12.2023.

Άρθρο 474
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΗ΄

1. Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περι-
ουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.),
οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν έως την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται
και λειτουργούν σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΚΗ΄. Τα υπη-
ρετούντα Διοικητικά Συµβούλια κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος λειτουργούν νοµίµως έως την ολοκλήρω-
ση της θητείας τους.

2. Α.Ε.Ι. που δεν έχουν εταιρεία αξιοποίησης και δια-
χείρισης της περιουσίας τους κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος δύνανται να ιδρύσουν, σύµφωνα µε τη δια-
δικασία του άρθρου 260. Η παρούσα διάταξη καταλαµβά-
νει και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο.

3. Οι  κανονισµοί λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίη-
σης και Διαχείρισης της περιουσίας του άρθρου 265 εκ-
δίδονται το αργότερο έως την 30ή.6.2023. 

4. Το Κεφάλαιο ΚΗ΄ εφαρµόζεται αναλόγως στα ερευ-
νητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Όπου στο
Κεφάλαιο αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα
ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φο-
ρείς του άρθρου 13Α του  ν. 4310/2014. Όπου αναφέρε-
ται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων νοείται α-
ντίστοιχα ο αρµόδιος Υπουργός για την έρευνα και την
καινοτοµία. Όπου αναφέρεται ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι., νο-
είται αντίστοιχα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του φορέα. Όπου
αναφέρονται τα µέλη Δ.Ε.Π. νοείται αντίστοιχα το ερευ-
νητικό προσωπικό κάθε βαθµίδας. Το σύνολο των λοιπών
αναφεροµένων αρµοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητι-
κό Συµβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 475
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ΄

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Εθνική Αρχή Ανώ-

τατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε). Για τον σκοπό αυτό υπο-
βάλλουν φάκελο αξιολόγησης προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. το
αργότερο εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. 

2. Τα Ε.Π.Ι. που δεν αξιολογούνται επιτυχώς ή δεν έ-
χουν υποβάλει φάκελο για την αξιολόγησή τους, από τη
λήξη της προθεσµίας της παρ. 1 καταργούνται ως αυτο-
τελή νοµικά πρόσωπα και απορροφώνται από τους Ειδι-
κούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
οικείων Α.Ε.Ι.. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως
και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα,
υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις των Ε.Π.Ι. που εντάσ-
σονται και η ένταξη αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική δια-
δοχή, οι δε δίκες των νοµικών προσώπων που εντάσσο-
νται συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καµία άλλη
διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους,
λόγω της ένταξης. Τα εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα
λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνο-
λο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, µετα-
βιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλει-
στικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κι-
νητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου
περιουσιακού στοιχείου των εντασσόµενων νοµικών
προσώπων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρε-
ές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων
δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Το προσωπικό των Ε.Π.Ι.
µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας
στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ι-
σχύουν κατά τον χρόνο συγχώνευσης. Για τη µεταφορά
του προσωπικού απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πρά-
ξης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. 

3. Για την κατάργηση των Ε.Π.Ι. ως αυτοτελών νοµι-
κών προσώπων και την απορρόφησή τους από τους
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παρ. 2, εκδίδεται α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Οι υπηρετούντες Πρόεδροι, Διευθυντές και τα υπη-
ρετούντα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων των Ερευ-
νητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα κα-
θήκοντά τους έως την ολοκλήρωση της θητείας τους. Η
εν λόγω ρύθµιση καταλαµβάνει και οµότιµους Καθηγη-
τές ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στη
θέση Προέδρου, Διευθυντή ή µέλους του Διοικητικού
Συµβουλίου Ε.Π.Ι.. 

Άρθρο 476
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ΄

Οι Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που
συγκροτήθηκαν δυνάµει του άρθρου 21 του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) συνεχίζουν να λειτουργούν. 

Άρθρο 477
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ΄

1. Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των και των ανά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών που
ισχύουν και έχουν εκδοθεί έως τη δηµοσίευση του παρό-
ντος κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 37 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) για θέµατα σχετικά µε τη διανοµή
και την κοστολόγηση των διδακτικών συγγραµµάτων συ-
νεχίζουν και ισχύουν έως την αντικατάστασή τους. 
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2. Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των και των ανά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών που
ισχύουν και έχουν εκδοθεί έως τη δηµοσίευση του παρό-
ντος κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του
ν. 4009/2011 για θέµατα υγειονοµικής περίθαλψης, σίτι-
σης, στέγασης και παροχής διευκολύνσεων για τις µετα-
κινήσεις των φοιτητών συνεχίζουν και ισχύουν έως την
αντικατάστασή τους. 

Άρθρο 478
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ΄

1. Η υπό στοιχεία 122.1/48/53249/Ζ2 απόφαση του Υ-
πουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
(Β΄ 702) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
81 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), σχετικά µε τη χορήγηση α-
καδηµαϊκής ταυτότητας προς το προσωπικό των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), συνεχίζει και ι-
σχύει έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρ-
θρου 441, οπότε και καταργείται. 

2. Τα αποτελέσµατα της µισθολογικής αναγνώρισης
προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί δυνάµει συµβάσεων έρ-
γου για την άσκηση διδακτικού ή ερευνητικού έργου για
όσα φυσικά πρόσωπα έχουν διανύσει σε θέση µέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, επέρχονται αποκλειστικά από την ηµερο-
µηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης της προϋπη-
ρεσίας και της προσκόµισης των απαιτούµενων ανά πε-
ρίπτωση δικαιολογητικών. Δεν επιτρέπεται σε καµία πε-
ρίπτωση η χορήγηση αναδροµικών αποδοχών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 479
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη του Δ.Σ.
του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που υ-
πηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχί-
ζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους το αργότερο έως την
30ή.9.2022. Μέχρι το αργότερο την ηµεροµηνία αυτή ο-
λοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής νέου Προέδρου,
Αντιπροέδρου και µελών του Δ.Σ., σύµφωνα µε τον πα-
ρόντα. Με τη δηµοσίευση της πράξης ορισµού των προ-
σώπων του προηγούµενου εδαφίου λήγει αυτοδικαίως
και αζηµίως η θητεία των προσώπων του πρώτου εδαφί-
ου. Έως τον διορισµό Γενικού Διευθυντή , ο Γενικός Δι-
ευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων.

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  επιλογής
των αξιολογητών σύµφωνα µε το άρθρο 303, ως αξιολο-
γητές ορίζονται οι Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι που έχουν ο-
ρισθεί µέχρι την έναρξη του παρόντος σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Άρθρο 480
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Τα στοιχεία των καταλόγων των οµοταγών ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής και των
τίτλων που απονέµουν, οι οποίοι τηρούνται στον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντάσσονται αντίστοιχα στο Εθνικό Μη-
τρώο αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής και το
Εθνικό Μητρώο τίτλων σπουδών αναγνωρισµένων ιδρυ-
µάτων της αλλοδαπής, µε απόφαση του Δ.Σ., σύµφωνα
µε το παρόν.

2. α) Εκκρεµείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση ι-
σοτιµίας βασικού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σύµ-
φωνα µε τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80), που αφορούν στις πε-
ριπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 304, καθίστανται άνευ
αντικειµένου και το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται
από τη δηµοσίευση των Εθνικών Μητρώων του άρθρου
304 του παρόντος κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου,
εντός προθεσµίας ενός (1) έτους. 
β) Εκκρεµείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που σκοπούν στην ανα-
γνώριση ισοτιµίας και αντιστοιχίας εξετάζονται από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε το παρόν. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύ-
ναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά από τον εν-
διαφερόµενο. Η αίτηση δεν εξετάζεται αν ο ενδιαφερό-
µενος δηλώσει, εντός προθεσµίας ενός (1) έτους, ότι
δεν επιθυµεί την εξέταση της εκκρεµούς αίτησής του α-
πό τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση του προηγούµενου
εδαφίου, το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται.
γ) Εκκρεµείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που σκοπούν στην ανα-
γνώριση ισοτιµίας και αντιστοιχίας µε συνεκτίµηση µετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών εξετάζονται από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε το παρόν, όπως ορίζεται στην
προηγούµενη περίπτωση. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά την εξέ-
ταση της αίτησης δεν συνεκτιµά τον µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών.
δ) Εκκρεµείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση ισοτι-
µίας µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που σκοπούν
στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 304, καθίστα-
νται άνευ αντικειµένου µε τη δηµοσίευση των Εθνικών
Μητρώων του άρθρου 304 και το καταβληθέν παράβολο
επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου, ε-
ντός προθεσµίας ενός (1) έτους. Αν οι αιτήσεις αυτές α-
φορούν στην αναγνώριση ακαδηµαϊκού τίτλου σπουδών
εξετάζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύµφωνα µε το πα-
ρόν. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαι-
ολογητικά από τον ενδιαφερόµενο. Η αίτηση δεν εξετά-
ζεται αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει, εντός προθεσµίας
ενός (1) έτους, ότι δεν επιθυµεί την εξέταση της εκκρε-
µούς αίτησής του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στην περίπτωση
του προηγούµενου εδαφίου το καταβληθέν παράβολο ε-
πιστρέφεται.

3. Εκκρεµείς αιτήσεις επανεξέτασης στον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καταργούνται και το παράβολο επιστρέφε-
ται. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκινεί η νόµιµη
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προθεσµία άσκησης του ενδίκου βοηθήµατος της αίτη-
σης ακύρωσης. 
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει παρέλθει το διάστηµα ά-

σκησης αίτησης επανεξέτασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καταρ-
γείται το δικαίωµα άσκησης αίτησης επανεξέτασης. Από
την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκινεί η νόµιµη προθε-
σµία άσκησης του ενδίκου βοηθήµατος της αίτησης ακύ-
ρωσης.

4. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης ακα-
δηµαϊκής ισοδυναµίας που απορρέει από τίτλο σπουδών
ανώτατης εκπαίδευσης εφόσον ο τίτλος αυτός έχει συ-
νεκτιµηθεί για «ισοτιµία ή «ισοτιµία και αντιστοιχία» από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε προγενέστερες διατά-
ξεις.

5. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης από τις δια-
τάξεις του παρόντος κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον ο-
ρισµό των παραβόλων, ισχύουν τα παράβολα του Παραρ-
τήµατος Ι.

Άρθρο 481
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίoυ Γ΄

Οι δέκα τέσσερις (14) οργανικές θέσεις των Ειδικών
Εισηγητών του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) µε-
τατρέπονται σε οργανικές θέσεις ΠΕ διοικητικού. Οι θέ-
σεις αυτές καταλαµβάνονται από τους υπηρετούντες,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως Ειδικοί Ειση-
γητές οι οποίοι µετατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ µε
την ίδια σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου και κατατάσσονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Εσωτερι-
κών σε ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο (ΜΚ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 482
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
(π.δ.) της παρ. 8 του άρθρου 330 εφαρµόζονται αναλογι-
κά τα άρθρα 101 έως 127 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41).

2. Μέχρι την έκδοση του π.δ. της παρ. 9 του άρθρου
330 τα Ορθόδοξα Ησυχαστήρια, τα οποία υφίστανται κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να λει-
τουργούν σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό τους.

3. Ο Εσωτερικός Κανονισµός που προβλέπει η παρ. 3
του άρθρου 331 εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοσή του ε-
φαρµόζεται ο «Εσωτερικός Κανονισµός της εν τη Ιερά
Νήσω  Πάτµω Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, Σταυροπη-
γιακής και Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεο-
λόγου και Ευαγγελιστού» όπως δηµοσιεύθηκε στο τεύ-
χος Θ΄ Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, σελ. 213-248 του επί-
σηµου Δελτίου των Επαρχιών του Οικουµενικού Θρόνου
της Δωδεκανήσου µε τον τίτλο «Δωδεκάνησος».

4. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί που προβλέπει η παρ. 3
του άρθρου 332 εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν δεν υφίστανται Εσωτε-
ρικοί Κανονισµοί ή οι Ιερές και Πατριαρχικές Σταυροπη-
γιακές Μονές της παρ. 1 του άρθρου 332 χαρακτηρι-
στούν ερηµωθείσες ή εγκαταλελειµµένες σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 332, διοικούνται µέχρι την έκδοση
του π.δ. της παρ. 8 του άρθρου 330, από Διαχειριστική Ε-

πιτροπή που ορίζει ο Οικουµενικός Πατριάρχης και η πε-
ρί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου µε αναλογική εφαρµογή των άρθρων 101 έως
127 του ν. 4149/1961 ως προς τη διοίκηση και διαχείριση
της περιουσίας τους.

5. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 11 του άρθρου 336 εφαρµόζονται αναλογικά για
τους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανή-
σου, των Ενοριών και των Μονών τους, καθώς και της
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, οι κανονισµοί της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης οι οποίοι εκ-
δίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 43
του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και αφορούν στην εν γένει υπη-
ρεσιακή κατάσταση των κληρικών της Εκκλησίας Κρή-
της. Η αξιολόγηση των κληρικών των ανωτέρω εκκλη-
σιαστικών νοµικών προσώπων γίνεται σύµφωνα µε τους
κανονισµούς αυτούς. Όπου στους κανονισµούς αυτούς
συναντάται ο όρος «Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλη-
σίας Κρήτης», νοείται «η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου», όπου συναντάται ο όρος «ε-
πίσηµο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης Απόστολος Τίτος»,
νοείται το «επίσηµο δελτίο των Επαρχιών του Οικουµενι-
κού Θρόνου «Δωδεκάνησος» και όπου συναντάται ο ό-
ρος «Ιερά Αρχιεπισκοπή και Ιερές Μητροπόλεις της Εκ-
κλησίας Κρήτης», νοούνται «οι εν Δωδεκανήσω Ιερές
Μητροπόλεις και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου».

6. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 4 του άρθρου 337 εφαρµόζονται αναλογικά: α) ο υπ’
αριθµ. 2/2014 (Α΄ 66) Κανονισµός της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως τρο-
ποποιήθηκε µε τον υπ’ αριθµ. 286/2018 (Α΄ 73) Κανονι-
σµό ως προς τη συγκρότηση, σύγκληση, λειτουργία και
τις αρµοδιότητες των Μητροπολιτικών Συµβουλίων των
Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και του Εξαρχι-
κού Συµβουλίου της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, 
β) τα άρθρα 8 έως 13 του υπ’ αριθµ. 7/2015 (Α΄ 61) Κα-

νονισµού της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη
Ορθοδόξου Εκκλησίας ως προς τη συγκρότηση, σύγκλη-
ση, λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Εκκλησιαστικών
Συµβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου
και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου.

7. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και της
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου Μητροπολίτες, ο Πα-
τριαρχικός Έξαρχος Πάτµου, καθώς και οι Εφηµέριοι,
Διάκονοι, Ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, οι
οποίοι µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο, καταλαµβάνουν
αυτοδικαίως µε την έναρξη ισχύος του παρόντος την α-
ντίστοιχη οργανική θέση του πίνακα 2 της παρ. 3 του άρ-
θρου 335. Αυτοί συνεχίζουν να υπηρετούν χωρίς διακο-
πή και καµία µεταβολή στην υπηρεσιακή και µισθολογική
τους κατάσταση στις ίδιες θέσεις που κατείχαν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο οικείος Μητροπολίτης ή
ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτµου υποχρεούται, εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
να εκδώσει τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, οι οποί-
ες κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκη-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στο
πεδίο εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων εµπί-
πτουν και οι κληρικοί των Ιερών Μητροπόλεων της Δω-
δεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, οι ο-
ποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν
ως αποσπασµένοι στο Οικουµενικό Πατριαρχείο ή σε έ-
να εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιε-
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ρά Μονή του Σινά χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση
της απόσπασης, η εφαρµογή του τέταρτου εδαφίου της
παρ. 10 του άρθρου 336.

8. Υφιστάµενοι Ιεροί Ναοί της Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Χριστού που λειτουργούν µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος εντός των ορίων του εκκλη-
σιαστικού καθεστώτος της Δωδεκανήσου για ιδιωτική
λατρεία χωρίς την άδεια της παρ. 4 του άρθρου 341, α-
νεξάρτητα από το έτος ανέγερσής τους, υποχρεούνται
να λάβουν άδεια εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, µετά την παρέλευση του οποίου ε-
φαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 341.

9. Μέχρι την έκδοση των Κανονισµών του άρθρου 338
ισχύουν κατ’ αναλογία οι αντίστοιχοι Κανονισµοί της Εκ-
κλησίας της Κρήτης.

10. Το π.δ. που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 342 εκ-
δίδεται εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος. Μέχρι την έκδοσή του εφαρµόζονται κατ’ ανα-
λογία τα άρθρα 55 έως 72 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του
ν. 4149/1961.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

Άρθρο 483
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος στο Ίδρυµα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για παραβάσεις της ερ-
γασιακής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας σε σχέση µε την
απασχόληση του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 9
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αίρονται αυτοδικαίως και ποσά
που έχουν αντιστοίχως καταβληθεί επιστρέφονται στο
Ι.ΝΕ.Δ.Ι.Β.Ι.Μ..

Άρθρο 484
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

1. Η εισαγωγή στα τµήµατα: α) Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου, β) Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, γ) Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, δ) Μουσικών
Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης και ε) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σύµφωνα µε το άρθρο
19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 321 του παρόντος, γίνεται από το ακαδηµαϊκό
έτος 2024-2025 και εφεξής. Η εισαγωγή στα τµήµατα
των περ. α΄ έως γ΄ του πρώτου εδαφίου κατά το ακαδη-
µαϊκό έτος 2023-2024 γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 19
του ν. 4559/2018, όπως ίσχυε προ της έναρξης ισχύος
του παρόντος. Η εισαγωγή στα τµήµατα των περ. δ΄ και
ε΄ του πρώτου εδαφίου κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2023-
2024 γίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4186/2013
(Α΄ 193). 

2. Για την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4559/2018, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 321 του
παρόντος, σχετικά µε τις αποφάσεις καθορισµού της ε-
λάχιστης και µέγιστης τιµής του συντελεστή της Ελάχι-
στης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των µουσικών µαθηµά-
των της περ. α΄ της παρ. 4 και της ελάχιστης και µέγι-
στης τιµής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των µουσικών
τµηµάτων της περ. β΄ της ίδιας παραγράφου του άρθρου
19 του ν. 4559/2018, ισχύει η υπό στοιχεία

Φ.251/22973/Α5 26/2/2021 απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 774). Τα  µουσικά  µαθήµα-
τα νοούνται ως ειδικά  µαθήµατα.   

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι αποφά-
σεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018, όπως α-
ντικαθίσταται µε το άρθρο 321 του παρόντος, σχετικά µε
τον καθορισµό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των µουσικών
µαθηµάτων της περ. α΄ της παρ. 4, καθώς και του συντε-
λεστή της Ε.Β.Ε. ανά τµήµα της περ. β΄ της ίδιας παρα-
γράφου του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 εκδίδονται έως
τις 31.8.2023 και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγω-
γής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του σχολικού έτους
2023 - 2024 και εφεξής. Η προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου είναι αποκλειστική. Οι αποφάσεις του πρώτου
εδαφίου κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων.    

4. Οι αποφάσεις της παρ. 14 του άρθρου 19 του
ν. 4559/2018, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 321 του
παρόντος, σχετικά µε τον καθορισµό των συντελεστών
βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµά-
των εκδίδονται έως τις 31.5.2023 και αφορούν στις προ-
ϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του
σχολικού έτους 2023 - 2024 και εφεξής. Η προθεσµία
του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Οι απο-
φάσεις του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται στον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συµµετείχαν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022, κα-
θώς και όσοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις κατά το σχολικό έτος 2022 - 2023 δύνανται να
διεκδικήσουν εισαγωγή στα τµήµατα των περ. δ) και ε)
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 µε τη διαδικασία και
τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του
ν. 4186/2013. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδα-
φίου αποδίδεται επιπλέον αριθµός θέσεων στα οικεία
τµήµατα που αντιστοιχεί: α) στο δέκα τοις εκατό (10%)
για το ακαδηµαϊκό έτος 2024-2025 και β) στο τέσσερα
τοις εκατό (4%) για το ακαδηµαϊκό έτος 2025-2026 των
θέσεων που τους αποδίδονται, σύµφωνα µε την περ. θ)
της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 485
Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Λ΄

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Τα άρθρα 1 έως 60 και τα άρθρα 76 έως 80 του

ν. 4009/2011 (Α΄ 195), µε εξαίρεση τις περ. γ) έως ιδ) της
παρ. 3 του άρθρου 23 που διατηρούνται σε ισχύ έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών
παρελθόντων ετών από την άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. 
β) Τα άρθρα 1 έως 68 και τα άρθρα 84 έως 87 του

ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µε εξαίρεση της παρ. 3 έως 5 του
άρθρου 46.
γ) Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), µε

την επιφύλαξη του άρθρου 289 του παρόντος.
δ) Τα άρθρα 65 έως 71, 82 έως 93, 125 και 126 του

ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

245



ε) Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
στ) Τα άρθρα 21 έως 27 του ν. 4521/2018 (Α΄38, διόρθ.

Σφάλµ. Α΄45).
ζ) Το π.δ. 159/1984 (Α΄ 159).
η) Τα άρθρα 326, 327, 329 έως και 333 του

ν. 5343/1932 (Α΄ 86). 
θ) Τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 249/1976 (Α΄ 7). 
ι) Η παρ. 23 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87).
ια) Το άρθρο 32 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173). 
ιβ) Η περ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 13 του

ν. 2889/2001 (Α΄ 37). 
ιγ) Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260). 
ιδ) Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69). 
ιε) Το άρθρο 65 του ν. 3900/2010 (Α΄ 220). 
ιστ) Η παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115). 
ιζ) Τα άρθρα 1 έως 9 του π.δ. 12/26,.7.1933 (Α΄ 225). 
ιη) Τα άρθρα 5, 6, 22 έως 28 του π.δ. 160/2008

(Α΄ 220). 
ιθ) Τα άρθρα 46 έως 52 και 53α της υπό στοιχεία

23267/Ε5/4.3.2005 (Β΄ 316) απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 316). 
κ) Η περ. β) της παρ. 2 και οι παρ. 6 έως 9 του άρθρου

3 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
κα) Τα άρθρα 12 έως 17, 21 έως 32, 34, 55 και 56 του

ν. 4777/2021 (Α΄ 25), 
κβ) Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010

(Α΄ 71) από το ακαδηµαϊκό έτος  2023 - 2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 486
Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄- Γ΄

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Το άρθρο 5 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
β) Τα άρθρα 1 έως 19 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 487
Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Το β.δ. της 16ης.2.1950 (Α΄ 46).
β) Το β.δ. της 18ης.2-14ης.3.1955 (Α΄ 62).
γ) Το β.δ. 107 της 5ης/16ης.2.1963  (Α΄ 20).
δ) Το ν.δ 295 της 23ης/25ης.9.1969 (Α΄ 194).
ε) Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 986 της

30ης.9/7ης.10.1971 (Α΄ 193).
στ) Το άρθρο 2 του ν. 449/1976 (Α΄ 273).
ζ) Το ν.δ. 1399/1973 (Α΄ 112), κατά το µέρος που  αφο-

ρά τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και την Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου.
η) Το άρθρο 3 του ν. 673/1977 (Α΄ 238), κατά το µέρος

που  αφορά τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και
την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου.
θ) Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (Α΄ 170),

κατά το µέρος που  αφορά τις Ιερές Μητροπόλεις της
Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου.
ι) Το άρθρο 2 του ν. 1168/1981 (Α΄ 161).
ια) Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (Α΄ 136),

κατά το µέρος που  αφορά τις Ιερές Μητροπόλεις της
Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου.
ιβ) Το π.δ. 225/1985 (Α΄ 85), κατά το µέρος που αφορά

τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και την Πα-
τριαρχική Εξαρχία Πάτµου.
ιγ) Η περ. β) του άρθρου 30 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14).
ιδ) Η περ. 7 της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3848/2010

(Α΄ 71).
ιε) Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010.
ιστ) Το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρ-

θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), κατά το µέρος που α-
ναφέρεται στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου,
τις Ενορίες και τις Μονές τους, καθώς και την Πατριαρχι-
κή Εξαρχία Πάτµου.
ιζ) Τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223). 
ιη) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που έχει συστήσει, α-

νακατανείµει, µετατρέψει και αναδιανείµει οποιουδήπο-
τε είδους και κατηγορίας θέσεις Κληρικών (Μητροπολι-
τών, Βοηθών Επισκόπων, Ιεροκηρύκων, Εφηµερίων και
Διακόνων) ή εκκλησιαστικών υπαλλήλων που µισθοδο-
τούνται από το Δηµόσιο, κατά το µέρος που αφορά στις
Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχι-
κή Εξαρχία Πάτµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

Άρθρο 488
Καταργούµενη διάταξη Κεφαλαίου Α΄

Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193).

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 489
Έναρξη ισχύος

1. Το παρόν ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς του άρθρου 247 αρχίζει από την 1η.1.2024. 
3. Ειδικά για τις εξετάσεις της αµέσως επόµενης πε-

ριόδου Ιατρικής και Οδοντιατρικής, η έναρξη ισχύος του
άρθρου 312 και της περ. β) του άρθρου 461 του παρό-
ντος, αναφορικά µε την κατάργηση του άρθρου 12 του
ν. 3328/2005 (Α΄80), αρχίζει από την 1η.1.2023.

4. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 350 αρχίζει από τη
λήξη της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επι-
τροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών» που έχει οριστεί µε
την υπό στοιχεία 989380/Θ1/9.8.2021 απόφαση της Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 668).
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




