
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 

των ΑΕΙ µε την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Αντικείµενο του υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίου είναι, ιδίως, ο κα-

θορισµός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκ-

παιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), η εισαγωγή νέου µοντέλου διοίκησης, η θέ-

σπιση νέου τρόπου εκλογής και εξέλιξης των µελών διδακτικού και ερευνη-

τικού προσωπικού, καθώς και ζητήµατα που αφορούν την έρευνα, την επι-

µόρφωση και διά βίου µάθηση, την ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών

της αλλοδαπής, και το εκκλησιαστικό καθεστώς των επαρχιών του Οικουµε-

νικού Πατριαρχείου στη Δωδεκάνησο.

Το νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτι-

κών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Μέρη και τετρακόσια εξήντα τέσ-

σερα (464) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου, που

ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόµου.

Το Μέρος Α΄ (άρθρα 1-296), που φέρει τον τίτλο «Οργάνωση και λειτουρ-

γία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», αποτελείται από τριάντα δύο (32)

Κεφάλαια. Διά των άρθρων 1 και 2 καθορίζονται ο σκοπός του νοµοσχεδίου

και το αντικείµενο των προτεινόµενων ρυθµίσεων. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 3-6), υπό τον τίτλο «Γενικές

αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-

των», εισάγονται ρυθµίσεις αναφορικά µε την αποστολή των Α.Ε.Ι. (άρθρο
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3), την κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας (άρθρο 4), τη διαδικασία ί-

δρυσης, συγχώνευσης και κατάργησης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

(άρθρο 5), καθώς και τη δηµιουργία παραρτηµάτων (άρθρο 6).

Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 7-19), που φέρει τον τίτλο «Όργανα διοίκησης

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», ορίζονται τα όργανα διοίκησης

των Α.Ε.Ι. (Συµβούλιο Διοίκησης, Σύγκλητος, Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Ε-

κτελεστικός Διευθυντής), οι αρµοδιότητες και η διαδικασία ανάδειξής τους

(άρθρα 7-18) και, επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής του Πρύτα-

νη, των Αντιπρυτάνεων και των εσωτερικών µελών του Συµβουλίου Διοίκη-

σης από το σύνολο ή µέρος των διδακτικών τους καθηκόντων (άρθρο 19).     

Διά του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 20-40), υπό τον τίτλο «Ακαδηµαϊκή διάρ-

θρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και όργανά τους», εισάγο-

νται ρυθµίσεις που αφορούν τη διάρθρωση των Α.Ε.Ι. (άρθρα 20-21), τα όρ-

γανα των Σχολών (Κοσµήτορας, Κοσµητεία) και τις αρµοδιότητές τους (άρ-

θρα 22-27), τα όργανα των Τµηµάτων (Συνέλευση, Διοικητικό Συµβούλιο,

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος) και τις αρµοδιότητές τους (άρθρα 28-33), τα όρ-

γανα του Τοµέα (Γενική Συνέλευση, Διευθυντής) και τις αρµοδιότητές τους

(άρθρα 34-37) και, επίσης, τα κριτήρια της διάκρισης των ακαδηµαϊκών µο-

νάδων σε αυτοδύναµες και µη αυτοδύναµες (άρθρα 38-39). Περαιτέρω, το

άρθρο 40 περιλαµβάνει γενικές διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λει-

τουργία των οργάνων διοίκησης.

Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 41-43), υπό τον τίτλο «Διαδικασία Ανάδειξης

Εκπροσώπων στα Όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Φοι-

τητικοί Σύλλογοι» οργανώνεται η εκπροσώπηση ειδικών κατηγοριών προσω-

πικού και των φοιτητών στα όργανα διοίκησης (άρθρα 41-42) καθώς και το

Συµβούλιο Φοιτητών (άρθρο 43). 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 44-45), υπό τον τίτλο «Συνε-

δριάσεις Οργάνων – Δηµοσιότητα – Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-

δρυµάτων», ρυθµίζεται η διαδικασία συνεδριάσεων των συλλογικών οργά-

νων (άρθρο 44) και η λειτουργία ιστοτόπων στα ΑΕΙ (άρθρο 45).

Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 46-62), υπό τον τίτλο «Επιµέρους Ακαδηµαϊ-

κές και Ερευνητικές Δοµές των Ακαδηµαϊκών Μονάδων», ρυθµίζονται τα

Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια (άρθρα 46-53), οι Πανεπιστηµιακές Κλινικές

(άρθρα 54-59) και τα Πανεπιστηµιακά Μουσεία (άρθρα 60-63). 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 63-69), υπό τον τίτλο «Γενικές

Διατάξεις περί Οργάνωσης και Λειτουργίας Προγραµµάτων Σπουδών», ορ-

γανώνεται η διάρθρωση των σπουδών σε κύκλους (άρθρο 63) και ρυθµίζεται

το διδακτικό έργο (άρθρο 64), η αξιολόγηση των φοιτητών και οι εξετάσεις

(άρθρο 65), ο κατάλογος των µαθηµάτων (άρθρο 66), η εξ αποστάσεως εκ-
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παίδευση (άρθρα 67-68) και η πρακτική άσκηση των φοιτητών (άρθρο 69).

Με το Κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 70-78), υπό τον τίτλο «Οργάνωση και Λειτουρ-

γία Προγραµµάτων Πρώτου Κύκλου Σπουδών», οργανώνεται ο πρώτος κύ-

κλος σπουδών (άρθρα 70-74) και τίθενται ειδικές διατάξεις για τη χρονική

διάρκεια (άρθρα 75-76), τη δυνατότητα εσωτερικής κινητικότητας (άρθρο

77), και τον «ενιαίο και αδιάσπαστο» τίτλο σπουδών µεταπτυχιακού επιπέ-

δου (άρθρο 78).  

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ (άρθρα 79-97), υπό τον τίτλο «Οργά-

νωση και Λειτουργία Προγραµµάτων Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου Σπου-

δών», οργανώνεται ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος σπουδών, οι οποίοι διέ-

πονται από οικείο Κανονισµό (άρθρο 79). Ειδικότερα, ρυθµίζεται η ίδρυση,

οργάνωση και λειτουργία προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (άρθρα

80-89), διδακτορικών σπουδών (άρθρα 90-96) καθώς και λοιπά θέµατα (άρ-

θρο 97).

Με το Κεφάλαιο Ι΄ (άρθρα 98-100), υπό τον τίτλο «Προγράµµατα Σπουδών

Σύντοµης Διάρκειας», ρυθµίζονται ειδικά προγράµµατα σπουδών σύντοµης

διάρκειας και συγκεκριµένα οι σπουδές δευτεροβάθµιας κατεύθυνσης (άρ-

θρο 98), οι σπουδές που άγουν σε χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής

και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 99), και αυτές που άγουν σε πιστοποιητικό

ψηφιακών δεξιοτήτων (άρθρο 100).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 101-111), υπό τον τίτλο «Ορ-

γάνωση και Λειτουργία Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων Σπουδών και Συµµε-

τοχή σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια», ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία

ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπουδών (άρθρα 101-106), περιλαµβανοµέ-

νων των προγραµµάτων διπλής ειδίκευσης και των διπλών προγραµµάτων

(άρθρα 107-108, αντιστοίχως), των χειµερινών και θερινών προγραµµάτων

(άρθρο 109) και των συνεργασιών µε ιδρύµατα της αλλοδαπής (άρθρο 110-

11).

Με το Κεφάλαιο ΙΒ΄ (άρθρα 112-123), υπό τον τίτλο «Οργάνωση και λει-

τουργία Κέντρων Επιµόρφωσης και Δι[ά]Βίου Μάθησης», ρυθµίζεται η οργά-

νωση και η λειτουργία Κέντρων Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), και, ειδικότερα,

µεταξύ άλλων, η ίδρυσή τους ως ανεξάρτητων ακαδηµαϊκών µονάδων των

Α.Ε.Ι. (άρθρο 112), ο σκοπός τους (άρθρο 113), τα όργανα διοίκησής τους

και οι αρµοδιότητές τους (άρθρα 114-118), ο Κανονισµός Λειτουργίας τους

(άρθρο 119), η τήρηση Μητρώου εκπαιδευτών (άρθρο 120), το περιεχόµενο

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (άρθρο 121), η συνεργασία µε άλλους

φορείς (άρθρο 122) και οι πόροι τους (123).

Με το Κεφάλαιο ΙΓ΄ (άρθρα 124-125), υπό τον τίτλο «Οργάνωση και λει-
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τουργία ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών», προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία

ενιαίας κεντρικής βιβλιοθήκης ως αυτοτελούς ακαδηµαϊκής µονάδας σε κά-

θε Α.Ε.Ι. (άρθρο 124), και ορίζεται ο σκοπός του Συνδέσµου Ελληνικών Ακα-

δηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και τα µέλη του (άρθρο 125).

Με το Κεφάλαιο ΙΔ΄ (άρθρα 126-127), υπό τον τίτλο «Θέµατα Αποδοχών

Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την Παροχή Διδακτικού Έργου», ρυθµίζεται

η καταβολή αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε προγράµµατα

σπουδών για τα οποία καταβάλλονται τέλη φοίτησης (άρθρο 126), καθώς και

για την παροχή διδακτικού έργου από δηµοσίους υπαλλήλους (άρθρο 127). 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΕ΄ (άρθρα 128-130), υπό τον τίτλο «Κέ-

ντρα Υποστήριξης του Προσωπικού και των Φοιτητών των Ανώτατων Εκπαι-

δευτικών Ιδρυµάτων», ρυθµίζεται η λειτουργία κέντρων για την ψυχολογική

και συµβουλευτική υποστήριξη (άρθρο 128), καθώς και την υποστήριξη διδα-

σκαλίας και µάθησης (άρθρο 129), και ο θεσµός του Συνηγόρου του Φοιτητή

(άρθρο 130).

Με το Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ (άρθρα 131-137), υπό τον τίτλο «Πανεπιστηµιακά

Κέντρα Έρευνας και Καινοτοµίας», οργανώνεται η λειτουργία των Κέντρων

Έρευνας και Καινοτοµίας, στο πλαίσιο των οποίων δύνανται να λειτουργούν

Ερευνητικά Ινστιτούτα (άρθρα 133-134).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΖ΄ (άρθρα 138-153), υπό τον τίτλο «Δια-

δικασία Εκλογής και Εξέλιξης Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-

κού», οργανώνεται η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης µελών ΔΕΠ. Ειδικότε-

ρα, ορίζεται ο ετήσιος προγραµµατισµός (άρθρο 138), η κατανοµή θέσεων

και η έκδοση των προκηρύξεων (άρθρο 139), οι βαθµίδες διάκρισης των µε-

λών ΔΕΠ και το καθεστώς έκαστης βαθµίδας (άρθρο 140), η εκ νέου προκή-

ρυξη θέσης (άρθρο 141) και η αποκλειστική διενέργεια των διαδικασιών ε-

κλογής και εξέλιξης µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΑΠΕΛΛΑ (άρθρο

142). Περαιτέρω, ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις εκλογής και εξέλι-

ξης (άρθρο 143), η κατάρτιση µητρώων γνωστικών αντικειµένων (άρθρο

144) και µητρώων εκλεκτόρων (άρθρο 145), η διαδικασία συγκρότησης των

εκλεκτορικών σωµάτων (άρθρο 146), τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας

(άρθρα 147-148), ο διορισµός και η ανάληψη καθηκόντων (άρθρο 149) και ο

έλεγχος  νοµιµότητας από το Συµβούλιο Διοίκησης (άρθρο 150) και τον Υ-

πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων (άρθρο 151). Τέλος, ρυθµίζεται η δυνα-

τότητα µεταβολής γνωστικού αντικειµένου (άρθρο 152) και µετακινήσεων

µελών ΔΕΠ (άρθρο 153).    

Με το Κεφάλαιο ΙΗ΄ (άρθρα 154-161), υπό τον τίτλο «Υπηρεσιακή Κατά-

σταση, Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού

Προσωπικού», ορίζεται το καθεστώς απασχόλησης των µελών ΔΕΠ (άρθρο
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154), οι υποχρεώσεις (άρθρο 155) και τα δικαιώµατά τους (άρθρο 156), το

καθεστώς αδειών (άρθρο 157), παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 158), τα

ασυµβίβαστα (άρθρο 159), το καθεστώς αναστολής καθηκόντων (άρθρο 160)

και η χρήση πιστώσεων που δεν καταβάλλονται λόγω αναστολής καθηκό-

ντων ή χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών (άρθρο 161).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΘ΄ (άρθρα 162-165), που φέρει τον τίτλο

«Λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων», ορίζονται οι κατηγορίες του ειδικού διδακτικού προσωπικού

των Α.Ε.Ι. (άρθρο 162) και προσδιορίζονται το είδος του διδακτικού έργου,

οι υποχρεώσεις και τα απαραίτητα προσόντα του Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (άρθρο 163), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (άρ-

θρο 164) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (άρθρο 165). 

Με το Κεφάλαιο Κ΄ (άρθρα 166-175), που φέρει τον τίτλο «Πρόσθετο δι-

δακτικό και ερευνητικό προσωπικό», εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν τη

διαδικασία πρόσληψης ερευνητών στα Α.Ε.Ι. (άρθρο 166), τη σύσταση προ-

σωποπαγών θέσεων µελών Δ.Ε.Π. για Έλληνες επιστήµονες που χρηµατο-

δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (άρθρο 167), την ίδρυση

επώνυµων εδρών διδασκαλίας και έρευνας, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύ-

πτεται από δωρεά (άρθρο 168), τη δυνατότητα Ελλήνων επιστηµόνων του ε-

ξωτερικού να απασχολούνται µερικώς σε ελληνικά πανεπιστήµια (άρθρο

169) και τις προϋποθέσεις παροχής διδακτικού έργου από οµότιµους καθη-

γητές ελληνικών Α.Ε.Ι. (άρθρο 170) και από επισκέπτες καθηγητές που προ-

έρχονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής (άρθρο 171). Περαιτέρω, προσ-

διορίζονται τα απαραίτητα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των ερευνη-

τών επί συµβάσει (άρθρο 172), των εντεταλµένων διδασκόντων (άρθρο

173), των µεταδιδακτορικών ερευνητών (άρθρο 174) και του επικουρικού δι-

δακτικού προσωπικού (άρθρο 175).

Διά του Κεφαλαίου ΚΑ΄ (άρθρα 176-194), που φέρει τον τίτλο «Πειθαρχι-

κό δίκαιο µελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού

προσωπικού, εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού και ειδικού τεχνικού

εργαστηριακού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», ορί-

ζεται το πεδίο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων (άρθρο 176), καθορίζο-

νται οι έννοιες του πειθαρχικού παραπτώµατος και της πειθαρχικής ποινής

(άρθρα 177-180) και ρυθµίζονται ζητήµατα αναφορικά µε την άσκηση πει-

θαρχικής δίωξης, τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες των πειθαρχικών ορ-

γάνων του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., την εκτέλεση των πειθαρχι-

κών αποφάσεων και τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και προσφυγών

(άρθρα 181-189). Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία της άσκησης πειθαρ-

χικού ελέγχου στους οµότιµους καθηγητές και το πρόσθετο προσωπικό των
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Α.Ε.Ι., προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή διατάξεων σε όσα ζητήµατα δεν

ρυθµίζονται από το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο και, τέλος, ορίζονται οι περι-

πτώσεις επιβολής στο διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. των πειθαρχικών ποι-

νών της οριστικής παύσης και της υποχρεωτικής αποχής από τα καθήκοντά

τους (άρθρα 190-194).

Με το Κεφάλαιο ΚΒ΄ (άρθρα 195-205), υπό τον τίτλο «Πειθαρχικό δίκαιο

φοιτητών», καθορίζονται το πεδίο εφαρµογής και οι βασικές αρχές του πει-

θαρχικού δικαίου των φοιτητών (άρθρα 195-196), ορίζονται τα πειθαρχικά

παραπτώµατα, οι πειθαρχικές ποινές και τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα (άρ-

θρα 197-199), και προβλέπονται οι διαδικασίες άσκησης πειθαρχικής δίωξης,

πειθαρχικής ανάκρισης και ένορκης διοικητικής εξέτασης (άρθρα 200-202).

Επίσης, εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν τον τρόπο λήψης των αποφάσε-

ων των πειθαρχικών οργάνων, την παραγραφή των πειθαρχικών παραπτω-

µάτων και τη δικαστική προστασία των φοιτητών στους οποίους επιβλήθηκε

πειθαρχική ποινή (άρθρα 203-205).             

Με το Κεφάλαιο ΚΓ΄ (άρθρα 206-214), υπό τον τίτλο «Οργανωτική διάρ-

θρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», εξειδικεύεται η υποχρέω-

ση κάθε Α.Ε.Ι. να καταρτίζει τον Οργανισµό του (άρθρο 206), προβλέπονται

η σύσταση και οι αρµοδιότητες διοικητικών δοµών και αυτοτελών υπηρε-

σιών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (άρθρα 207-213) και εισάγονται

ρυθµίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των διοικητικών δοµών των

Α.Ε.Ι. (άρθρο 214).    

Το Κεφάλαιο ΚΔ΄ (άρθρα 215-216), που φέρει τον τίτλο «Θέµατα διασφά-

λισης ποιότητας και στρατηγικού σχεδιασµού», προβλέπει τη συγκρότηση

και τις αρµοδιότητες δύο διοικητικών δοµών που συνιστώνται σε κάθε Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, της «Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας» (άρθρο

215) και της «Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού» (άρθρο 216). 

Το Κεφάλαιο ΚΕ΄ (άρθρα 217-222), υπό τον τίτλο «Συµβουλευτικές Επι-

τροπές», προβλέπει τη σύσταση και τη συγκρότηση, µε απόφαση του Συµ-

βουλίου Διοίκησης, Επιτροπών οι οποίες λειτουργούν ως συµβουλευτικά όρ-

γανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 

Με το Κεφάλαιο ΚΣΤ΄ (άρθρα 223-228), υπό τον τίτλο «Θεσµικά εργα-

λεία», προβλέπεται η έκδοση «Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Ανώτα-

του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος» (άρθρο 223), «Στρατηγικού Σχεδίου Ιδρύµα-

τος» (άρθρο 224), «Σχεδίου ασφάλειας και προστασίας» (άρθρο 225), «Σχε-

δίου για την ισότιµη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε

ειδικές και εκπαιδευτικές ανάγκες» (άρθρο 226), «Σχεδίου ψηφιακού µετα-

σχηµατισµού» (άρθρο 227) και «Σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης» σε κάθε

Α.Ε.Ι. (άρθρο 228). 
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Με το Κεφάλαιο ΚΖ΄ (άρθρα 229-259), υπό τον τίτλο «Οργάνωση και λει-

τουργία Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας», ρυθµίζονται ζητήµατα

που αφορούν τον Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

των Α.Ε.Ι., όπως, µεταξύ άλλων, ο σκοπός και οι πόροι των Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρα

229-230), η «Επιτροπή Ερευνών» (άρθρα 231-233), ο «Επιστηµονικός Υπεύ-

θυνος» των σχετικών έργων και προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται

από τον Ε.Λ.Κ.Ε.  (άρθρο 234), η «Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υπο-

στήριξης» (Μ.Ο.Δ.Υ.) (235-236), η οικονοµική διαχείριση (άρθρο 237), η έ-

γκριση προϋπολογισµού και απολογισµού (238-239), η ανάληψη υποχρεώ-

σεων (άρθρο 240), και η αξιοποίηση αδιάθετου ταµειακού υπολοίπου έργου

ή προγράµµατος και περιουσιακών ταµειακών διαθεσίµων (αποθεµατικά)

των Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρα 241-242). Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα όπως η συ-

γκρότηση «Οµάδας Έργου», η απασχόληση, οι αποδοχές και οι µετακινή-

σεις του αναγκαίου προσωπικού ανά έργο ή πρόγραµµα (άρθρα 243-248), η

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (249-252), έκδοσης χρηµατικών

ενταλµάτων προπληρωµής (253), ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωµής δα-

πανών (254), η λειτουργία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος

της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) (άρθρο

255), η παροχή φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις για τη χρηµατοδότη-

ση της έρευνας (256), η διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επι-

χειρηµατικής δραστηριότητας µελών του προσωπικού των Α.Ε.Ι. (άρθρο

257), η ανάπτυξη συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στους Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο

258), και η έγκριση «Οδηγού Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης» του

Ε.Λ.Κ.Ε., µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγη-

σης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 259).

Με το Κεφάλαιο ΚΗ΄ (άρθρα 260-266), υπό τον τίτλο «Εταιρείες Αξιοποί-

ησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-

των», ορίζεται, εκ νέου, το πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης σε κά-

θε Α.Ε.Ι. ανώνυµης εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας

του, και, συγκεκριµένα, ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που αφορούν

το µετοχικό κεφάλαιο, την έδρα, την επωνυµία και την αποστολή της εται-

ρείας (άρθρα 260-262), το Διοικητικό Συµβούλιο (263), το σύστηµα εσωτερι-

κού ελέγχου (264), τον Κανονισµό Λειτουργίας της εταιρείας (άρθρο 265),

και θέµατα προσωπικού (άρθρο 266).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΘ΄ (άρθρα 267-276), υπό τον τίτλο «Ί-

δρυση, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπι-

στηµιακών Ινστιτούτων», καθορίζεται η αποστολή (άρθρο 267) και η διαδικα-

σία ίδρυσης των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (άρθρο 268),

περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τα όργανα διοίκησης τους (άρθρο 269) και
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για τη χρηµατοδότηση τους (άρθρο 270), ρυθµίζεται η οικονοµική διαχείριση

αυτών (άρθρο 271), κατοχυρώνεται η αρχή της δηµοσιότητας και της διαφά-

νειας (άρθρο 272) και περιλαµβάνονται ρυθµίσεις αναφορικά µε την πρόλη-

ψη προσωπικού στα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (άρθρο 273),

την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας τους (άρθρο 274), την

εσωτερική αξιολόγησή τους (άρθρο 275), καθώς και σχετικά µε την εν γένει

οργάνωση και λειτουργία τους (άρθρο 276).

Με το Κεφάλαιο Λ΄ (άρθρα 277-282), υπό τον τίτλο «Θέµατα ηθικής και

δεοντολογίας της έρευνας», προβλέπεται η σύσταση σε κάθε Α.Ε.Ι. «Επι-

τροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας» (Ε.Η.Δ.Ε.) και ορίζονται ο

σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. (άρθρο 277), η συγκρότηση, η θητεία και οι αρµοδιότη-

τές της (άρθρα 278-279), ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς

και ζητήµατα ασυµβιβάστων και σύγκρουσης συµφερόντων των µελών της

(άρθρα 280-282).

Με το Κεφάλαιο ΛΑ΄ (άρθρα 283-286), υπό τον τίτλο «Θέµατα φοιτητικής

µέριµνας και λοιπά φοιτητικά θέµατα», ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµα-

τα χορήγησης στους φοιτητές υποτροφιών αριστείας, βραβείων και ανταπο-

δοτικών υποτροφιών (άρθρο 283), παροχής πλήρους ιατροφαρµακευτικής

και νοσοκοµειακής περίθαλψης στους φοιτητές (άρθρο 284), δωρεάν διανο-

µής στους φοιτητές διδακτικών συγγραµµάτων (άρθρο 285), καθώς και ζη-

τήµατα που αφορούν τη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων (άρθρο 286).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΛΒ΄ (άρθρα 287-296), υπό τον τίτλο «Λοι-

πές Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ανώτατης Εκπαίδευ-

σης», θεσπίζονται ρυθµίσεις αναφορικά µε την ακαδηµαϊκή ταυτότητα των

φοιτητών των ΑΕΙ (άρθρο 287), τις αποδοχές του διδακτικού προσωπικού

(άρθρο 288), τις µετατάξεις εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 289),

το νοµικό καθεστώς της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών µέσω των Πληροφο-

ριακών Συστηµάτων των ΑΕΙ (άρθρο 290), την υποχρέωση των Καθηγητών

Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής ή ερευνητών ερευνητικών κέντρων της αλ-

λοδαπής για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 291), τις

προϋποθέσεις συµµετοχής των ΑΕΙ σε έτερα νοµικά πρόσωπα (άρθρο 292),

την ίδρυση Εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων (άρθρο 293), τις δωρεές και κάθε είδους οικονοµικές ενισχύσεις

µε αποδέκτες ΑΕΙ (άρθρο 294), την προβολή και προώθηση δράσεων των Α-

νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (άρθρο 295), καθώς και σχετικά µε τους

όρους συγχώνευσης και απορρόφησης Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαί-

ου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (άρθρο 296).

Το Μέρος Β΄ (άρθρα 297-316), υπό τον τίτλο «Ακαδηµαϊκή αναγνώριση

8



τίτλων σπουδών της αλλοδαπής», διαρθρώνεται σε τρία Κεφάλαια. 

Με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 297-304), υπό τον τίτλο «Γενικές διατάξεις»,

ορίζονται, µεταξύ άλλων, η επωνυµία, η έδρα, ο σκοπός, τα όργανα διοίκη-

σης και οι πόροι του «Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Α-

καδηµαϊκών και Πληροφόρησης» (εφεξής Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (άρθρα 297-302),

και θεσπίζονται «Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών», «Εθνικό Μητρώο Αναγνω-

ρισµένων Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής», και «Εθνικό

Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της Αλλοδα-

πής» (άρθρα 303-304). 

Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 305-314), υπό τον τίτλο «Ακαδηµαϊκή αναγνώ-

ριση», ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, οι συνέπειες και οι προϋποθέσεις ανα-

γνώρισης της «ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας» τίτλων σπουδών της αλλοδαπής

µε αντίστοιχους της ηµεδαπής (άρθρα 305-306), ορίζονται η διαδικασία ανα-

γνώρισης, µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µετά από σχετική ει-

σήγηση Αξιολογητή ή, κατά περίπτωση, του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης

Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης, τα σχετικά «αντισταθµιστικά µέτρα», όπως, πα-

ραδείγµατος χάριν, η γραπτή δοκιµασία ή η πρακτική άσκηση, στα οποία δύ-

νανται να υποβληθούν οι αιτούντες µετά από απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

(άρθρα 307-313), και η δυνατότητα ορισµού ως αναγνωρισµένων, ιδρυµάτων

ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και ως ακαδηµαϊκά ισοδύναµων, των

τίτλων σπουδών που απονέµουν, µε διακρατικές συµφωνίες (άρθρο 314). 

Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 315-316), υπό τον τίτλο «Οργανωτικές Διατά-

ξεις», ορίζεται η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

και η στελέχωσή τους (άρθρο 315), και προβλέπεται η αξιολόγηση του έρ-

γου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από πενταµελή Επιτροπή Ανεξάρτητων Εµπειρογνω-

µόνων (άρθρο 316).

Το Μέρος Γ΄, υπό τον τίτλο «Εκκλησιαστικές Επαρχίες του Οικουµενικού

Πατριαρχείου στη Δωδεκάνησο και Άλλες Διατάξεις», αποτελείται από δύο

(2) Κεφάλαια. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 317-346), υπό τον τίτλο «Εκ-

κλησιαστικές Επαρχίες του Οικουµενικού Πατριαρχείου στη Δωδεκάνησο»,

ρυθµίζεται το εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδε-

κανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου (άρθρο 317), ορίζεται ότι οι

Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου α-

ποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (άρθρο 318), κατονοµάζονται

οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (άρθρο 319), θεσπίζονται ρυθµίσεις

αναφορικά µε το καθεστώς της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου (άρθρο 320)

και καθορίζονται τα όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου (άρθρο

321). Επιπροσθέτως, ρυθµίζεται το νοµικό καθεστώς ίδρυσης, κατάργησης
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και συγχώνευσης των Ιερών Μητροπόλεων (άρθρο 322), θεσπίζονται διατά-

ξεις αναφορικά µε την εκλογή (άρθρο 323), τη µετάθεση (άρθρο 324), την

παύση (325) και την κοίµηση, παραίτηση και απαλλαγή για λόγους υγείας ή

γήρατος των Μητροπολιτών (άρθρο 326), καθορίζονται τα καθήκοντα (άρ-

θρο 327) και οι αποδοχές αυτών (άρθρο 328), περιλαµβάνονται ρυθµίσεις

σχετικά µε την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση Ενοριών (άρθρο 329) και

Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων (άρθρο 330), προσδιορίζεται το καθεστώς

της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής Αν-

δρώας Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού (331) και των

Ιερών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών (332), και καθορίζονται οι

όροι σύστασης των Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων (άρθρο 333). Επιπλέον, κα-

θορίζεται ο τρόπος διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας

κάθε νοµικού προσώπου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της

Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, των Ιερών Μονών, και των Ιερών Ναών

τους (άρθρο 334), ρυθµίζεται η κάλυψη των οργανικών θέσεων του προσω-

πικού (άρθρο 335) και ορίζονται οι εν γένει υπηρεσιακοί κανόνες (άρθρο

336). Ακόµη, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τη σύγκληση, συγκρό-

τηση και λειτουργία των Μητροπολιτικών, Εξαρχικών και Εκκλησιαστικών

Συµβουλίων (άρθρο 337), την έκδοση Κανονισµών για τη ρύθµιση ειδικότε-

ρων και λεπτοµερειακών εσωτερικών θεµάτων που αφορούν στις Μητροπό-

λεις Δωδεκανήσου ή στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου (άρθρο 338), το Ε-

πίσηµο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου

«Δωδεκάνησος» (άρθρο 339) καθώς και µε την τήρηση ιστοσελίδων των Ιε-

ρών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πά-

τµου (άρθρο 340). Τέλος, ρυθµίζεται το νοµικό καθεστώς των αδειών δόµη-

σης των Ιερών Ναών και εκκλησιαστικών ακινήτων (άρθρο 341), κατοχυρώ-

νεται η αρµοδιότητα των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων (άρθρο 342), καθορί-

ζονται οι σχετικές µε την επικοινωνία ρυθµίσεις (άρθρο 343), καταργείται το

Νοµικό Πρόσωπο «Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου» (άρθρο 344), θε-

σπίζεται, για όσα θέµατα δεν προβλέπεται η ρύθµισή τους στο παρόν, η ανα-

λογική εφαρµογή του ν. 4149/1961 (Α΄41) και ν. 590/1977 (Α΄146) (άρθρο

445) και ορίζεται ότι η σύσταση Ιερών Μονών και Ενοριών στις Ιερές Μητρο-

πόλεις της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου, οι οποίες υ-

φίστανται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποδεικνύεται µε διαπι-

στωτική πράξη του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πά-

τµου, αντιστοίχως (άρθρο 346).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 347-353), υπό τον τίτλο «Λοι-

πές Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων»,

ρυθµίζεται το νοµικό καθεστώς των οργανικών θέσεων κληρικών της Εκκλη-
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σίας της Ελλάδος (άρθρο 347) και της Εκκλησίας της Κρήτης (άρθρο 348),

καθώς και ζητήµατα προσωπικού (άρθρο 349), και τροποποιούνται διατάξεις

του Ν. 3512/2006 (Α΄ 64) (άρθρο 350) και του Ν.3536/2007 (Α΄42) (άρθρο

351). Επιπροσθέτως, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την εκποίηση

των κινητών και ακινήτων των Οργανισµών Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ

Κω και Ρόδου (άρθρο 352), και µε τους όρους εισαγωγής των µαθητών στα

Γενικά Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (άρ-

θρο 353).

Το Μέρος Δ΄, υπό τον τίτλο «Λοιπές Ρυθµίσεις Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευµάτων», αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 354-364), υπό τον τίτλο «Ρυθµί-

σεις Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δι[ά]

Βίου Μάθησης και Νεολαίας», τροποποιείται το άρθρο 28 του Ν. 4763/2020

(Α΄254) (άρθρο 354), εισάγεται η δυνατότητα παροχής από τα ΙΕΚ πειραµα-

τικών ειδικοτήτων ή ειδικοτήτων µε πιλοτικό πρόγραµµα (άρθρο 355), αντι-

καθίσταται η παράγραφος 19 του άρθρου 34 του Ν. 4763/2020 (Α΄254) (άρ-

θρο 356), ρυθµίζονται οι όροι της φοίτησης στο Μεταλυκειακό Έτος (άρθρο

357) και περιλαµβάνονται εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 358). Επιπρο-

σθέτως, τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του Ν. 4763/2020

(άρθρο 359), ρυθµίζεται η πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ (άρθρο 360), α-

ναδιαµορφώνεται η παρ. 16 (άρθρο 361), η παρ. 27 (άρθρο 362) και η παρ. 31

(άρθρο 363) του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄254), και ορίζεται ότι όλοι

οι τίτλοι που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για όλα τα συστήµατα πι-

στοποίησης που υλοποιεί εκδίδονται  ηλεκτρονικά (άρθρο 364).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 365-370), υπό τον τίτλο «Ρυθ-

µίσεις για το Ίδρυµα Νεολαίας και Δι[ά] Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)», περι-

λαµβάνονται ρυθµίσεις αναφορικά µε το ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (άρθρο 365), κα-

θορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (άρθρο 366), προσ-

διορίζεται το νοµικό καθεστώς της οικονοµικής διαχείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

(άρθρο 367), και της κατάρτισης του κανονισµού λειτουργίας του (άρθρο

368), ορίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού που πρόκειται να απασχο-

ληθεί σε δηµόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραµµάτων, δράσεων ή έργων

που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Δηµοσίου (άρθρο 369), και ρυθµίζεται η εσω-

τερική διάρθρωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (άρθρο 370).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 371-385), υπό τον τίτλο «Λοι-

πές Ρυθµίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων», καθορίζεται

το πρόγραµµα των ολοήµερων Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (άρ-
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θρο 371), προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις λήψης των «Μονάδων Συνθη-

κών Διαβίωσης»  για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ή τα µέλη Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (άρθρο 372),

ρυθµίζεται η παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταµέ-

νων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και

των υπευθύνων τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων (άρθρο 373), καθορί-

ζεται η διαδικασία αποτίµησης των κριτηρίων επιλογής των υποψήφιων στε-

λεχών της εκπαίδευσης ως προς τη γνώση ξένης γλώσσας (άρθρο 374) και

θεσπίζεται η παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερεια-

κών Διευθυντών Εκπαίδευσης (άρθρο 375). Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι αρ-

µόδια συµβούλια για τη συµµόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφά-

σεις οι οποίες αφορούν σε διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Συντονι-

στών Εκπαιδευτικού Έργου, είναι τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής (άρ-

θρο 376). Ακόµη, θεσπίζεται η δυνατότητα των στελεχών εκπαίδευσης και

των λοιπών εκπαιδευτικών να παρέχουν υπηρεσίες στο Ινστιτούτο Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 (άρ-

θρο 377), ρυθµίζεται η διαδικασία καταβολής των οδοιπορικών εξόδων των

εκπαιδευτικών, συντονιστών και διοικητικών υπαλλήλων ελληνόγλωσσης

εκπαίδευσης εξωτερικού (άρθρο 378) καθώς και ζητήµατα αποσπάσεων εκ-

παιδευτικών στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας (άρθρο 379),

και τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3149/2003 (Α΄141)

(άρθρο 380). Τέλος, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την απόσπαση

προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών

Σπουδών (άρθρο 381), την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (άρθρο

382) και στα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών ειδικότερα (άρθρο 383), ρυθµίζο-

νται θέµατα δαπανών για τη συµµετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων στο πρόγραµµα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης για την διεθνή αποτίµηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ε-

νηλίκων (άρθρο 384), και θεσπίζεται η δυνατότητα µεταφοράς της έδρας

Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (άρθρο 385).

Το Μέρος Ε΄, υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις» αποτελείται από

τέσσερα (4) Κεφάλαια. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 386-416),

υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Μέρους Α΄», θεσπίζονται εξου-

σιοδοτικές διατάξεις για τις επιµέρους ρυθµίσεις του Μέρους Α΄. Με τις δια-

τάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 417-419), υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές

Διατάξεις Μέρους Β΄», θεσπίζονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις επιµέ-

ρους ρυθµίσεις του Μέρους Β΄. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα

420-421), υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Μέρους Γ΄», θεσπίζο-

νται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις επιµέρους ρυθµίσεις του Μέρους Γ΄.
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Με τη διάταξη του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρο 422), υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτι-

κές Διατάξεις Μέρους Δ΄», θεσπίζονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις ε-

πιµέρους ρυθµίσεις του Μέρους Δ΄.  

Το Μέρος ΣΤ΄, υπό τον τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις αποτελείται από

τέσσερα (4) Κεφάλαια. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 423-453),

υπό τον τίτλο «Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις Μέρους Α΄», θεσπίζονται

µεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται σε επιµέρους ρυθµίσεις του Μέ-

ρους Α΄. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 454-456), υπό τον τίτλο

«Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις Μέρους Β΄», θεσπίζονται µεταβατικές δια-

τάξεις που αναφέρονται σε επιµέρους ρυθµίσεις του Μέρους Β΄. Με τη διά-

ταξη του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρο 457), υπό τον τίτλο «Τελικές- Μεταβατικές

Διατάξεις Μέρους Γ΄», θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται

σε επιµέρους ρυθµίσεις του Μέρους Γ΄. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄

(άρθρα 458-459), υπό τον τίτλο «Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις Μέρους

Δ΄», θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται σε επιµέρους

ρυθµίσεις του Μέρους Δ΄.

Το Μέρος Ζ΄, υπό τον τίτλο «Καταργούµενες Διατάξεις» αποτελείται από

τρία (3) Κεφάλαια. Με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ (άρθρα

460-463), υπό τον τίτλο «Καταργούµενες Διατάξεις Μέρους Α΄», «Καταρ-

γούµενες Διατάξεις Μέρους Β΄» και «Καταργούµενες Διατάξεις Μέρους

Γ΄» αντίστοιχα, ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις των εν λόγω µερών.

Το Μέρος Η΄, υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος», αποτελείται από ένα άρθρο

το οποίο ορίζει την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου.

II. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί των άρθρων 5 και 21 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 21 του νοµοσχεδίου, η ίδρυση, συγχώνευση,

κατάτµηση, µετονοµασία, µεταβολή έδρας και κατάργηση των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των ακαδηµαϊκών τους µονάδων (Σχολής ή

Τµήµατος Α.Ε.Ι.), αντιστοίχως, πραγµατοποιείται µε προεδρικό διάταγµα.

Για την έκδοσή του απαιτείται απλή γνώµη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και της

Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία δίδεται κατόπιν

ερωτήµατος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σε περίπτωση που

παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, η σχετική πρόταση των Υπουργών Παιδείας

και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών υποβάλλεται χωρίς την

παροχή γνώµης. Όταν πρόκειται για  µεταβολές ακαδηµαϊκών µονάδων επι-

πέδου Σχολής ή Τµήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, η Σύ-

γκλητος του Α.Ε.Ι. δύναται να ζητεί την εισήγηση του αρµόδιου συλλογικού

13



οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία αφορά η µεταβολή. 

Παρατηρείται ότι, σύµφωνα µε την οικεία συνταγµατική ρύθµιση του άρ-

θρου 16 παρ. 5, «(…) Συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ι-

δρυµάτων µπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη,

όπως νόµος ορίζει.». Όπως έχει κριθεί από τη νοµολογία, στο πλαίσιο εφαρ-

µογής του άρθρου 7 του ν. 4009/2011, δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρ-

θρου 16 του Συντάγµατος ρύθµιση µε την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση

έκδοσης προεδρικού διατάγµατος, κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του

αρµόδιου Υπουργού Παιδείας και απλής γνώµης του Συµβουλίου του οικείου

Ιδρύµατος, µετά από διατύπωση γνώµης της Συγκλήτου του. Ειδικότερα, έ-

χουν γίνει δεκτά τα κάτωθι (βλ. ΣτΕ 1268/2016, 3236/2015, 2634/2014):

«(…) Η αρχή δε της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. έχει ως περιεχόµενο

την εξουσία των ιδρυµάτων αυτών να αποφασίζουν για τις δικές τους υπο-

θέσεις µε δικά τους όργανα, της κρατικής εποπτείας περιοριζόµενης στην ά-

σκηση ελέγχου νοµιµότητας επί των πράξεων των οργάνων αυτών. Η ανω-

τέρω εξουσία των Α.Ε.Ι. περιορίζεται στην εφαρµογή των κανόνων δικαίου

που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, δεν περιλαµβάνει όµως

και το δικαίωµα θέσπισης των σχετικών κανόνων ή της σύµπραξης στην πα-

ραγωγή τους (…). Με το συνταγµατικό αυτό πλαίσιο, η θέσπιση των κανό-

νων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. ανήκει στην αρ-

µοδιότητα της νοµοθετικής λειτουργίας και ασκείται από τα όργανα και µε

τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγµα. Κατά την άσκηση της αρµοδιότη-

τάς του αυτής ο νοµοθέτης διαθέτει ευρύτατα περιθώρια εξουσίας και δεν υ-

ποχρεούται να ακολουθήσει ορισµένο οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο,

πρέπει όµως να οργανώνει τα Α.Ε.Ι. ενόψει των εκάστοτε κρατουσών επι-

στηµονικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, διασφαλίζοντας, πα-

ραλλήλως, την πλήρη αυτοδιοίκησή τους και την ακώλυτη άσκηση της ακα-

δηµαϊκής ελευθερίας (…). [Ε]νόψει όσων έγιναν δεκτά στην προηγούµενη

σκέψη, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4009/2011, οι ο-

ποίες παρέχουν εξουσιοδότηση για τη συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµα-

σία και κατάργηση Α.Ε.Ι. και µεταβολή της έδρας τους, για την ίδρυση, συγ-

χώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία και κατάργηση Σχολών και Τµηµάτων και

µεταβολή της έδρας τους, καθώς και για τη ρύθµιση συναφών οργανωτικών

θεµάτων, µε προεδρικό διάταγµα, κατόπιν τεκµηριωµένης βάσει των κριτη-

ρίων του νόµου, πρότασης του αρµόδιου Υπουργού Παιδείας και απλής γνώ-

µης της Α.ΔΙ.Π. και του Συµβουλίου του οικείου Ιδρύµατος, µετά από διατύ-

πωση γνώµης της Συγκλήτου του, δεν αντίκεινται στις ανωτέρω διατάξεις

του άρθρου 16 του Συντάγµατος (Σ.τ.Ε. 2634/2014).».

Σε στοίχιση µε τα ανωτέρω, ο νοµοθέτης έχει σε άλλες περιπτώσεις ορί-
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σει ως προϋπόθεση έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγµατος τη σύµ-

φωνη γνώµη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυµάτων για την ίδρυση, συγχώ-

νευση, κατάτµηση, µετονοµασία, κατάργηση και µεταβολή έδρας των Α.Ε.Ι.

και των Σχολών και Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. (βλ. άρθρο 5 παρ. 2 και άρθρο 10

παρ. του ν. 4485/2017, αντιστοίχως), ενώ, σε άλλες, τη διατύπωση απλής

γνώµης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου (άρθρο 7 του ν. 4009/2011, άρ-

θρο 1 του ν. 4076/2012, άρθρο 191 του ν. 4823/2021). Σύµφωνα µε τη νοµο-

λογία (ΣτΕ 3751/2014), «(…) από τις προπαρατεθείσες συνταγµατικές δια-

τάξεις δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη οργάνων των οικείων Α.Ε.Ι. πριν από

την κατάτµηση ή συγχώνευσή τους, η οποία, µάλιστα, στις περιπτώσεις που

δεν θα δινόταν, δεν θα επέτρεπε στο νοµοθέτη ή την κατ’ εξουσιοδότησή

του κανονιστικώς δρώσα κρατική Διοίκηση, την ανωτέρω κατάτµηση ή συγ-

χώνευση των Α.Ε.Ι. και των οργανωτικών τους µονάδων».

Εν προκειµένω, διά του ερωτήµατος του Υπουργού προς τα αρµόδια όρ-

γανα του Ιδρύµατος πρέπει να δίδεται στα τελευταία η ουσιαστική δυνατό-

τητα να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε τις προωθούµενες αλλαγές. Σε διαφο-

ρετική περίπτωση, µεταβολές που επέρχονται στις ακαδηµαϊκές µονάδες µε

περιεχόµενο ουσιωδώς διαφορετικό από αυτό που περιείχετο στο ερώτηµα

του Υπουργείου προς το οικείο Α.Ε.Ι., ενδέχεται να θεµελιώνουν παράβαση

ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης του οικείου διατάγµατος (ΣτΕ

794 και 795/2015, 1488/2015, 2309/2015).

2. Επί του άρθρου 8

α. Διά του άρθρου 8 του νοµοσχεδίου προτείνεται η σύσταση ενδεκαµε-

λούς οργάνου διοίκησης των Α.Ε.Ι., του Συµβουλίου Διοίκησης, αποτελού-

µενου από έξι (6) εσωτερικά και πέντε (5) εξωτερικά µέλη. Το ζήτηµα του

οργανωτικού σχήµατος διοίκησης των Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο της συνταγµατικά

κατοχυρωµένης πλήρους αυτοδιοίκησης, έχει απασχολήσει επανειληµµένα

τη νοµολογία. Όπως εξειδικεύθηκε η εν λόγω αρχή από το Συµβούλιο της Ε-

πικρατείας, τα Α.Ε.Ι. διαθέτουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν µε τα δικά

τους όργανα για τις δικές τους υποθέσεις, δηλαδή για την ανάδειξη των ορ-

γάνων διοίκησης, τη διαχείριση της περιουσίας τους και την επιλογή του

προσωπικού τους (ενδεικτικά ΣτΕ 1816/1983, 2808/1984, 4076/1990). 

Το ζήτηµα της συνταγµατικότητας ρυθµίσεων που προβλέπουν συµµετο-

χή σε όργανο διοίκησης του Α.Ε.Ι. µελών µη προερχόµενων από το Ίδρυµα,

καθώς και ο τρόπος ανάδειξής τους χωρίς τη συµµετοχή του συνόλου της α-

καδηµαϊκής κοινότητας, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν την επιστήµη

(βλ., αντί πολλών, Γνωµοδοτήσεις προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων επί προ-

σχεδίου νόµου για τα Α.Ε.Ι. σε ΕφηµΔΔ, 3/2011, σελ. 322-329, Κ. Χρυσόγο-
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νος, 330-332, Χ. Ανθόπουλος, 333-335, Γ. Γεραπετρίτης/Σπ. Βλαχόπουλος,

και Κ. Γιαννακόπουλος, ΕφηµΔΔ, 3/2011, σελ. 339-340). Το ερώτηµα κατά

πόσον η συµµετοχή στο Συµβούλιο ενός Α.Ε.Ι. εξωτερικών µελών, τα οποία

δεν διαθέτουν την ακαδηµαϊκή ιδιότητα ή προσόντα αντίστοιχα µε εκείνα

των µελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστηµίων, αλλά ούτε και την ιδιότητα του

δηµόσιου λειτουργού, πλήττει τις αρχές της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και

της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., έχει κριθεί µε την ΣτΕ Ολ 519/2015.

Με την ως άνω απόφαση, το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι «(…)

Η αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµά-

των έχει ως περιεχόµενο την εξουσία των εν λόγω ιδρυµάτων να αποφασί-

ζουν για τις δικές τους υποθέσεις µε δικά τους όργανα, τα οποία καθορίζο-

νται µεν από τον κοινό νοµοθέτη, απαρτίζονται όµως από πρόσωπα που εί-

ναι επιφορτισµένα ή µετέχουν, κατά τα ανωτέρω, στην πραγµατοποίηση της

εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής τους. (…) [Ο] νοµοθέτης, κατά

την άσκηση της αρµοδιότητάς του αυτής, ούτε δεσµεύεται από τις σχετικές

απόψεις των ενδιαφεροµένων ιδρυµάτων, ούτε υποχρεούται να ακολουθή-

σει ορισµένο οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο (ΣτΕ 1731/1986 Ολοµ.,

Π.Ε. 144/2008 Ολοµ.), αλλά διαθέτει ευρύτατα περιθώρια εξουσίας να οργα-

νώνει το θεσµικό πλαίσιο για την δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. ανάλογα µε

τη φύση του ρυθµιζόµενου θέµατος (ΣτΕ 982/2012 Ολοµ.) και να ορίζει τα

πρόσωπα που µετέχουν στη διοίκησή τους, προβλέποντας διαφορετικό τρό-

πο αναδείξεως ή συµµετοχής στα όργανα από εκείνο που ίσχυε στο παρελ-

θόν, ενόψει και των εκάστοτε ισχυουσών στα πανεπιστήµια συνθηκών, ώστε

να µπορούν αυτά να ανταποκριθούν στις εξελισσόµενες επιστηµονικές, κοι-

νωνικές και οικονοµικές συνθήκες, µε σκοπό την ικανοποίηση των σύγχρο-

νων και πολυεπίπεδων στόχων του πανεπιστηµίου (ΣτΕ 982/2012 Ολοµ.,

1731/1986 Ολοµ., Π.Ε. 144/2008 Ολοµ., πρβλ. ΣτΕ 32/2009 7µ.).» (σκ. 14).

Το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε, µε την ως άνω απόφαση, ότι οι

ρυθµίσεις του ν. 4009/2011 που προβλέπουν τη συµµετοχή εξωτερικών µε-

λών στο Συµβούλιο των Α.Ε.Ι. «(…) κινούνται εντός των πλαισίων της αρχής

της πλήρους αυτοδιοικήσεως των Α.Ε.Ι. και δεν θίγουν το δικαίωµα των ι-

δρυµάτων αυτών να αποφασίζουν επί των υποθέσεών τους µε δικά τους όρ-

γανα, για τους ακόλουθους λόγους: Πρώτον, η συγκρότηση του Συµβουλίου

και, ειδικότερα, η επιλογή των εξωτερικών µελών γίνεται µε εκλογή από τα

«εσωτερικά» µέλη, τα οποία, όπως έχει ήδη εκτεθεί, προέρχονται από τους

πλήρους απασχολήσεως καθηγητές πρώτης βαθµίδας και τους αναπληρω-

τές καθηγητές του ιδρύµατος και έχουν εκλεγεί από το σύνολο των καθηγη-

τών και φοιτητών του οικείου Α.Ε.Ι., χωρίς την µεσολάβηση οποιουδήποτε

οργάνου της κρατικής διοικήσεως ή άλλου οργάνου και, ως εκ τούτου, α-
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ντλούν τη νοµιµοποίησή τους από τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας,

τα οποία κατ’ αυτό τον τρόπο εκπροσωπούνται έµµεσα, πέραν της άµεσης

εκπροσωπήσεώς τους από τα εσωτερικά µέλη. (…) Έβδοµον, το Συµβούλιο

δεν ασκεί την τρέχουσα διοίκηση του Ιδρύµατος αλλ’ αποτελεί, µέσα στο

πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, όργανο χαράξεως

στρατηγικής, ελέγχου και λογοδοσίας της τρέχουσας διοικήσεως των ΑΕΙ, η

οποία ανήκει στον Πρύτανη και την Σύγκλητο. Εξάλλου, το Συµβούλιο δεν α-

σκεί stricto sensu ακαδηµαϊκές αρµοδιότητες, ενώ και όσες από τις αρµοδιό-

τητές του άπτονται ακαδηµαϊκών ζητηµάτων ασκούνται µετά από εισήγηση,

πρόταση ή γνώµη (απλή ή σύµφωνη) άλλου οργάνου (…). Η ερµηνεία αυτή

ενισχύεται και από σειρά σηµαντικών τροποποιήσεων που επέφερε στις αρ-

χικές ρυθµίσεις του Ν. 4009/2011 ο Ν. 4076/2012, από τις οποίες προκύπτει

σαφής περιορισµός, αν όχι υποβάθµιση, της συµµετοχής του Συµβουλίου

στην άσκηση της διοικήσεως των Α.Ε.Ι., σε σχέση µε την ενίσχυση του ρό-

λου των λοιπών µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στα άλλα όργανα του Ι-

δρύµατος, της Σχολής και των Τµηµάτων. (…) Περαιτέρω, ενώ αρχικά το

Συµβούλιο ήταν αρµόδιο για την «εκλογή των κοσµητόρων των σχολών»

(άρθρο 8, παρ. 10, περίπτ. ι’, του Ν. 4009/2011), η αρµοδιότητά του περιορί-

ζεται, πλέον, στην προεπιλογή των υποψηφίων, ώστε µεταξύ αυτών να ε-

κλεγεί ο κοσµήτορας «από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτο-

ρες της Σχολής, µε άµεση µυστική και καθολική ψηφοφορία» και, ακολού-

θως, να διορισθεί από τον Πρύτανη (άρθρο 9, παρ. 2, περίπτ. α΄ και β΄, του

Ν. 4009/2011, όπως ισχύει). (…) Τέλος, όπως έχει ήδη εκτεθεί στην πέµπτη

σκέψη της παρούσης αποφάσεως, µε το Ν. 4076/2012 δεν προβλέπονται

πλέον «προγράµµατα σπουδών», ενώ το Τµήµα επανήλθε ως η «βασική εκ-

παιδευτική και ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος» έναντι της Σχολής (άρ-

θρο 7, παρ. 1 και 2, του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει), για δε την λειτουργία

του εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ι-

σχύος του Ν. 4009/2011 (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 4076/2012). Με τα δεδοµέ-

να αυτά, ο προβαλλόµενος στα πλαίσια του πρώτου σκέλους του υπό κρίση

λόγου ακυρώσεως ισχυρισµός, κατά τον οποίο οι προαναφερόµενες ρυθµί-

σεις του Ν. 4009/2011, όπως αυτές ισχύουν µετά το Ν. 4076/2012, µε τις ο-

ποίες προβλέπεται η συµµετοχή «εξωτερικών» µελών στο Συµβούλιο κάθε

Α.Ε.Ι. παραβιάζουν την αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ανωτάτων

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι απορριπτέος ως αβάσιµος» (σκ. 15).

Το νέο οργανωτικό πλαίσιο που εισάγει το νοµοσχέδιο διαφοροποιείται

ως προς ορισµένες από τις ρυθµίσεις του ν. 4009/2011, όπως τις συνεκτίµη-

σε το ανώτατο δικαστήριο στην ανωτέρω απόφαση. Ειδικότερα, ιδίως, µε τις

προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου: i) τα εσωτερικά µέλη
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προέρχονται κατ’ αρχήν από τη βαθµίδα του Καθηγητή, και µόνο στις περι-

πτώσεις που υπηρετούν λιγότεροι από 40 Καθηγητές µπορεί να προέρχο-

νται και από τη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (άρθρο 8), δεν εκπρο-

σωπούνται οι φοιτητές στο όργανο (άρθρο 9), ii) το Συµβούλιο Διοίκησης α-

σκεί ευρύτερες αρµοδιότητες, ιδίως επί ακαδηµαϊκών ζητηµάτων (άρθρο

14), iii) ο Πρύτανης και οι Κοσµήτορες επιλέγονται από το Συµβούλιο Διοίκη-

σης.

β. Περαιτέρω, παρατηρείται ότι από το σύνολο των µονοπρόσωπων οργά-

νων διοίκησης σε επίπεδο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, Σχολής και

Τµήµατος (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Εκτελεστικός Διευθυντής, Κοσµήτο-

ρας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τµήµατος), τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοι-

νότητας -χωρίς τη συµµετοχή των κατηγοριών ειδικού διδακτικού προσωπι-

κού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών- εκλέγουν απευθείας µόνο τον

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Τµήµατος. 

Στις περιπτώσεις µονοτµηµατικών Σχολών, όπου δεν χωρεί εκλογή Προέ-

δρου Τµήµατος, δεν προβλέπεται εκλογική διαδικασία και, εποµένως, ούτε

συµµετοχή  των µελών Δ.Ε.Π. στην  ανάδειξη του αρµόδιου οργάνου. Κατά

τούτο γεννάται προβληµατισµός κατά πόσον η συγκεκριµένη ρύθµιση απο-

δίδει την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ι-

δρυµάτων. 

γ. Με την παρ. 2 του άρθρου 8 ορίζεται ότι δικαίωµα υποβολής υποψηφιό-

τητας για τη θέση εσωτερικού µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης έχουν τα

µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος που βρίσκονται στη βαθµίδα του Καθηγητή, και

ότι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα όπου υπηρετούν σαράντα (40) ή λι-

γότερα µέλη Δ.Ε.Π. στην ως άνω βαθµίδα, υποψηφιότητα δύνανται να υπο-

βάλλουν και οι Αναπληρωτές Καθηγητές.

Όπως έχει, άλλωστε, συναφώς κριθεί από τη νοµολογία (ΣτΕ 520/2015,

σκ. 12): «(…) αβάσιµος και απορριπτέος είναι ο υπό κρίση λόγος ακυρώσεως

και κατά το δεύτερο σκέλος του, µε το οποίο αµφισβητείται η συνταγµατικό-

τητα του αποκλεισµού του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι των επίκουρων κα-

θηγητών Α.Ε.Ι. ως εσωτερικών µελών του Συµβουλίου του οικείου ιδρύµα-

τος, ενόψει του ότι, κατά τα προεκτεθέντα, τα Α.Ε.Ι. είναι οργανισµοί, προε-

χόντως, ιδρυµατικού και όχι σωµατειακού χαρακτήρα καθώς και του ότι το

Σύνταγµα δεν επιβάλλει το ίδιο την συγκεκριµένη ιδιότητα που πρέπει να έ-

χουν τα µέλη των οργάνων των Α.Ε.Ι. Κατά συνέπεια, απόκειται στην ευχέ-

ρεια του νοµοθέτη να ορίσει ότι τα εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου θα προ-

έρχονται από τους Καθηγητές και τους Αναπληρωτές Καθηγητές του οικεί-

ου ιδρύµατος, οι οποίοι εκλέγονται ως µόνιµοι και όχι από τους επίκουρους

καθηγητές, οι οποίοι εκλέγονται µε τετραετή θητεία (…) σε συνδυασµό και
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µε την ρύθµιση του άρθρου 8, παρ. 4, περίπτ. α΄, του Ν. 4009/2011, η οποία,

ορίζοντας ότι «δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι [ως εσωτερικά µέλη] κα-

θηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τε-

τραετούς θητείας», αποσκοπεί, προδήλως, στην σταθερότητα της συνθέσε-

ως του οργάνου και στην συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του καθ’ όλη

την διάρκεια της τετραετούς θητείας του (…).». 

δ. Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 παρατίθενται οι ιδιότητες

οι οποίες είναι ασυµβίβαστες µε την ιδιότητα του εσωτερικού µέλους του

Συµβουλίου Διοίκησης. Πρόκειται, ειδικότερα, για τις θέσεις του Αντιπρύτα-

νη, του Κοσµήτορα, του Προέδρου Τµήµατος και του Διευθυντή Τοµέα. Με

το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι «[κ]ατ’ εξαίρεση επι-

τρέπεται η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράµµατος Σπουδών, Πανεπιστηµιακού Εργα-

στηρίου, Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Πανεπιστηµιακού Μουσείου και Ερευ-

νητικού Ινστιτούτου». Στον βαθµό που οι ιδιότητες οι οποίες είναι ασυµβίβα-

στες µε τη θέση εσωτερικού µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης παρατίθε-

νται στο πρώτο εδάφιο της οικείας παραγράφου, η φράση «κατ’ εξαίρεση»

του δεύτερου εδαφίου δηµιουργεί µάλλον σύγχυση. Για τη µεγαλύτερη νοη-

µατική σαφήνεια του άρθρου, ενδεχοµένως θα πρέπει να διευκρινισθεί η ε-

ξαίρεση που εισάγεται µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 ή να απαλειφθεί η

φράση «κατ’ εξαίρεση».     

ε. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 8, τα εξωτερικά µέλη

του Συµβουλίου Διοίκησης απαιτείται να διαθέτουν, ως ελάχιστο τυπικό προ-

σόν, πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αυξηµένα τυπικά προ-

σόντα, τα οποία όµως δεν προσδιορίζονται περαιτέρω στο παρόν νοµοσχέ-

διο. Κατά τη διατύπωση της διάταξης, τα εξωτερικά µέλη µπορεί να είναι Κα-

θηγητές πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, αλλά και φυσικά πρόσωπα µε ευ-

ρεία αναγνώριση ή συµβολή στον πολιτισµό, τις τέχνες, τα γράµµατα ή τις

επιστήµες, την οικονοµία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών ορ-

γανισµών ή κοινωνικών εταίρων. 

Παρατηρείται, συναφώς, ότι µε διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου ανα-

τίθενται στο Συµβούλιο Διοίκησης καθήκοντα που περιέχουν τη διατύπωση

ακαδηµαϊκής κρίσης, χωρίς να διασφαλίζεται ότι τα εξωτερικά µέλη του

Συµβουλίου Διοίκησης θα διαθέτουν οπωσδήποτε τα απαραίτητα ακαδηµαϊ-

κά προσόντα. Ενδεικτικά, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης ελέγχουν τα ε-

γκεκριµένα Μητρώα Γνωστικών Αντικειµένων και τα Μητρώα Εσωτερικών

και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, και δύνανται να τα αναπέµψουν (άρθρο 14

παρ. 1 κδ΄). Επίσης, καλούνται να αξιολογήσουν τα ακαδηµαϊκά και ερευνη-

τικά προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυ-
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τάνεων (άρθρο 11 παρ. 6), καθώς και τα ακαδηµαϊκά και ερευνητικά προσό-

ντα των υποψηφίων για τις θέσεις των Κοσµητόρων που προτείνονται από

συγκροτούµενη προς τούτο επιτροπή (άρθρο 24 παρ. 7). Περαιτέρω, προβαί-

νουν σε έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης µελών

Δ.Ε.Π. στην οποία περιλαµβάνεται ο έλεγχος της αιτιολογίας ως προς την

αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων (άρθρο 150 παρ.1).

Υπό την ανωτέρω έννοια, και µολονότι ο διαχωρισµός των διοικητικών

λειτουργιών των Α.Ε.Ι. σε διοίκηση ακαδηµαϊκών υποθέσεων και σε διοίκη-

ση διοικητικών υποθέσεων είναι δυσδιάκριτος, και εποµένως δεν µπορεί να

θεωρηθεί ότι υφίσταται πλήρης διαχωρισµός τους (Π. Μαντζούφας, Ακαδη-

µαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση, το συνταγµατικό

πλαίσιο της εξέλιξης των πανεπιστηµιακών, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1997,

σελ. 248), παρατηρείται ότι οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκησης δεν

µπορούν να κριθούν στην ολότητά τους ως αµιγώς διοικητικές, καθώς άπτο-

νται ζητηµάτων που αφορούν την επιστηµονική, ερευνητική και εκπαιδευτι-

κή λειτουργία του οικείου Α.Ε.Ι. 

Κατόπιν τούτων, τίθεται το ερώτηµα αν είναι δόκιµη η άσκηση αρµοδιοτή-

των ακαδηµαϊκής φύσεως, που περιλαµβάνουν τη διατύπωση επιστηµονι-

κής/ακαδηµαϊκής κρίσης, από συλλογικό όργανο που συγκροτείται από εσω-

τερικά και εξωτερικά µέλη, σε περίπτωση κατά την οποία τα εξωτερικά δεν

διαθέτουν την ακαδηµαϊκή ιδιότητα. 

3. Επί του άρθρου 21

Διά του άρθρου 21 ορίζεται η διαδικασία µεταβολών των ακαδηµαϊκών µο-

νάδων του Α.Ε.Ι. επιπέδου Σχολής ή Τµήµατος, καθώς και η διαδικασία ίδρυ-

σης, συγχώνευσης, κατάτµησης, µετονοµασίας ή κατάργησης Τοµέα (παρ.

1-5). Παρατηρείται ότι η παρ. 6 του άρθρου 21, µε την οποία καθορίζεται η

διαδικασία τοποθέτησης και µετακίνησης των µελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.

και Ε.Τ.Ε.Π., δεν εντάσσεται νοηµατικά στο πεδίο ρύθµισης του οικείου άρ-

θρου, το οποίο αφορά τις διαδικασίες ίδρυσης, κατάργησης και µεταβολών

των ακαδηµαϊκών µονάδων. 

4. Επί του άρθρου 23 

Με το άρθρο 23 ορίζεται η σύνθεση της Κοσµητείας των Σχολών, η οποία

αποτελείται από: «α) τον Κοσµήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των

Τµηµάτων της Σχολής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία µελών

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

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

(Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τµήµατα της Σχολής µέλη των εν λόγω
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κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τµη-

µάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των µελών της Κο-

σµητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται µεταξύ των εκπροσώ-

πων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τµηµάτων». Δεδοµένου ότι ο αριθ-

µός των εκπροσώπων των φοιτητών προκύπτει µε υπολογισµό του ποσο-

στού 10% επί των µελών της Κοσµητείας των περ. α΄ και β΄, δηλαδή του Κο-

σµήτορα και των Προέδρων των Τµηµάτων, είναι εύλογο ότι στις περιπτώ-

σεις στις οποίες το πλήθος των Τµηµάτων που συγκροτούν µια Σχολή είναι

ευάριθµο, αντιστοίχως και ο αριθµός των εκπροσώπων των φοιτητών που

προκύπτει θα υπολείπεται της µονάδας. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιµο να δι-

ευκρινισθεί ο τρόπος εφαρµογής του µέτρου εκπροσώπησης των φοιτητών,

όπως γίνεται σε αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος, όπου ενδέχεται να

προκύπτει αριθµός µικρότερος της µονάδας (βλ. ενδεικτικά, άρθρο 29 παρ.

1, όπου ορίζεται η συµµετοχή των φοιτητών στη σύνθεση της Συνέλευσης

Τµήµατος «µε ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών,

εφόσον το Τµήµα οργανώνει προγράµµατα σπουδών και για τους τρεις κύ-

κλους»).

5. Επί του άρθρου 24 

Το άρθρο 24 παρ. 7 δεύτερο εδάφ. ορίζει την αυξηµένη πλειοψηφία που α-

παιτείται προκειµένου να επιλεγεί ο Κοσµήτορας της Σχολής από τα µέλη

του Συµβουλίου Διοίκησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι «Μετά από την ολοκλή-

ρωση 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) υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειο-

ψηφία, η διαδικασία επαναλαµβάνεται, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά

ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί ούτε η πλειοψηφία των επτά ενδεκά-

των (7/11), η διαδικασία επαναλαµβάνεται, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλει-

οψηφία του συνόλου των µελών». Κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί η ακο-

λουθητέα διαδικασία σε περίπτωση κατά την οποία ούτε µε την δεύτερη ε-

πανάληψη της διαδικασίας, δηλαδή την τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία, επι-

τυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών.

6. Επί των άρθρων 42-43

Με το άρθρο 42 οργανώνεται η επιλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη

Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και της Κοσµητείας των Σχολών των ΑΕΙ. Η

επιλογή γίνεται µε ηλεκτρονική ψηφοφορία και χρήση ενιαίου ψηφοδελτίου

ανά κύκλο σπουδών. Με τον τρόπο αυτόν, ο φοιτητής επιλέγει µεµονωµένα

πρόσωπα τα οποία εντάσσονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε φοιτητής δύ-
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ναται να επιλέξει έως δύο υποψηφίους από τους φοιτητές του πρώτου κύ-

κλου και έναν υποψήφιο για τον δεύτερο και για τον τρίτο κύκλο σπουδών.

Περαιτέρω, µε το άρθρο 43 συνιστάται Συµβούλιο Φοιτητών για κάθε ΑΕΙ, το

οποίο αποτελείται από τους εκπροσώπους των φοιτητών στις Κοσµητείες

του οικείου ΑΕΙ. Επ’ αυτών, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

α. Κατά το άρθρο 42 αναγνωρίζεται δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές σε

όσους φοιτητές δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Ειδικώς

για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, το εν λόγω δικαίωµα έχουν όσοι δεν έ-

χουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράµµατος, και, ως προς τους

υποψήφιους διδάκτορες, όσοι δεν έχουν συµπληρώσει τρία έτη. Όµως, γεν-

νάται προβληµατισµός αν ο αποκλεισµός των υπόλοιπων φοιτητών, ενόσω

διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα, είναι σύµφωνος µε τις αρχές της αυτοδιοι-

κήσεως των ΑΕΙ και της αρχής της ισότητας. Σηµειώνεται περαιτέρω, ότι η

προτεινόµενη ρύθµιση ενδέχεται να δηµιουργήσει και πρακτικά ζητήµατα,

στις περιπτώσεις στις οποίες η απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας επέρχεται

µε την έκδοση πράξης διαγραφής (άρθρο 76 παρ. 1). 

β. Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα δι-

οίκησης διέπεται από την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Σε αυ-

τό το πλαίσιο έχει κριθεί από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατεί-

ας ότι ο νοµοθέτης έχει ευρεία ευχέρεια επιλογής, µε κριτήριο τη διασφάλι-

ση της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής και αντιπροσωπευτικότητας. Μετα-

ξύ άλλων, ο νοµοθέτης δύναται να αναθέτει την οικεία αρµοδιότητα στους

φοιτητικούς συλλόγους ή να ορίζει «στα πλαίσια λειτουργίας  του συλλόγου

ειδική  διαδικασία  αναδείξεως  εκπροσώπων  ευθέως  από τους φοιτητές»

(ΟλΣτΕ 1853/1990). Με την εν λόγω απόφαση, κρίθηκε συνταγµατική η ρύθ-

µιση του ν. 1566/1985 µε την οποία η ανάδειξη  των εκπροσώπων  των  φοι-

τητών γινόταν από το διοικητικό συµβούλιο του οικείου φοιτητικού συλλό-

γου (νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεως προσώπων) µε το σύ-

στηµα της απλής αναλογικής. Το διοικητικό συµβούλιο συνεκροτείτο βάσει

του αριθµού των ψήφων που συγκέντρωνε κάθε ψηφοδέλτιο. Κατά το Συµ-

βούλιο της Επικρατείας, ο εν λόγω τρόπος εκπροσώπησης ήταν σύµφωνος

µε το Σύνταγµα, «γιατί  µε  την προβλεπόµενη  από  την πιο πάνω διάταξη

του νόµου αναλογική εκπροσώπηση όλων των φοιτητικών παρατάξεων, βά-

σει του αριθµού των  ψήφων  που  είχε λάβει κάθε µία από αυτές, επιτυγχά-

νεται η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή και σύµπραξη   των  φοιτητών  στη  δι-

οίκηση  και  λειτουργία  των  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων».

Περαιτέρω, προβληµατισµός µπορεί να δηµιουργηθεί εκ του  περιορισµού

του αριθµού των προτιµήσεων των φοιτητών στο ενιαίο ψηφοδέλτιο σε βαθ-

µό που υπολείπεται του αριθµού των εκπροσώπων των φοιτητών, δοθέντος
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ότι, κατά τούτο, περιορίζεται η ισχύς της ψήφου και συνακόλουθα της αντι-

προσωπευτικότητας του εκλογικού αποτελέσµατος.

γ. Το Συµβούλιο Φοιτητών συγκροτείται, κατά τον νόµο, ως διοικητικό όρ-

γανο, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Όµως, οι αρµοδιότητες που

του αναθέτει ο νόµος εκτείνονται πέραν της συµµετοχής στη διοίκηση των

ΑΕΙ, και οµοιάζουν µε δραστηριότητες που εντάσσονται κατεξοχήν στη

σφαίρα δράσης των φοιτητικών συλλόγων. Ειδικότερα, το Συµβούλιο των

Φοιτητών «εκπροσωπεί τους φοιτητές» και λειτουργεί ως «σύνδεσµος επι-

κοινωνίας» µε τα όργανα διοίκησης, εισηγείται θέµατα σχετικά µε τη φοιτη-

τική µέριµνα και συνεργάζεται για την «εξυπηρέτηση των συµφερόντων των

φοιτητών». Κατά τούτο, τίθεται το ερώτηµα αν επέρχεται ανεπίτρεπτη υπο-

κατάσταση διοικητικού οργάνου στη σφαίρα δράσης των φοιτητικών συλλό-

γων, θεσµού που ορίζεται στο Σύνταγµα (άρθρο 16 παρ. 5) και έχει χαρακτη-

ριστικά ελεύθερης και συλλογικής δράσης. 

Σηµειωτέον, περαιτέρω, ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι αποτελούν ειδικότερη

έκφανση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και εγγύηση αποτελεσµατικής

άσκησης της ακαδηµαϊκής ελευθερίας των φοιτητών (βλ., ενδεικτικώς, Πρ.

Δαγτόγλου, Ατοµικά Δικαιώµατα, τρίτη έκδοση, 2010, σελ. 811). Η οργάνω-

σή τους υπόκειται σε ειδικότερες δεσµεύσεις προκειµένου να διασφαλίζεται

η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των φοιτητών και η αντιπροσωπευτικότητα

στην επιλογή των εκπροσώπων τους (π.χ., µε την οργάνωση ενός µόνο φοι-

τητικού συλλόγου σε περίπτωση που αυτός υποδεικνύει τους εκπροσώπους

στα όργανα διοίκησης, ΟλΣτΕ 1853/1990).

7. Επί του άρθρου 67

Με το προτεινόµενο άρθρο ρυθµίζονται εξαιρετικώς και αποκλειστικώς οι

περιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τίθεται το ερώτηµα αν η αυστηρή

οριοθέτηση που επιφέρει ο νόµος,  αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που

παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, π.χ., αποκλείοντας τη δυνητική διαδικτυα-

κή οργάνωση επιπρόσθετων ασκήσεων κατά την έννοια του άρθρου 64 παρ.

3, εδ. (γ).

8. Επί του άρθρου 83

Με το προτεινόµενο άρθρο, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι δικαίωµα επίβλε-

ψης διπλωµατικών εργασιών έχουν µόνο οι διδάσκοντες του οικείου προ-

γράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών. Δεν είναι, όµως, ευνόητο γιατί απο-

κλείονται τα υπόλοιπα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος. 

Περαιτέρω, η ρύθµιση δεν προβλέπει την ανάθεση διδακτικού έργου σε α-

καδηµαϊκούς υποτρόφους, όπως ισχύει σήµερα.
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9. Επί του άρθρου 113

Στην παράγραφο 4, η φράση «πλην της υποχρέωσης ενηµέρωσης του

πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 62» πρέπει να αντικατασταθεί από

τη φράση «πλην της υποχρέωσης ενηµέρωσης του πληροφοριακού συστή-

µατος του άρθρου 61».

10. Επί του άρθρου 143

Με το προτεινόµενο άρθρο, για την εκλογή και εξέλιξη σε θέση µέλους

Δ.Ε.Π. απαιτούνται, µεταξύ άλλων, πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµο-

νικά περιοδικά, τόµους και πρακτικά, τα οποία λειτουργούν µε σύστηµα κρι-

τών. Περαιτέρω, συνεκτιµώνται ιδιαιτέρως, µεταξύ άλλων, η κατοχύρωση δι-

πλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η συµµετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλα-

στών και η προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων.

Το σύστηµα κριτών αποτελεί, κατά τεκµήριο, στοιχείο διασφάλισης της

ποιότητας των κειµένων που δηµοσιεύονται και της αντικειµενικότητας της

διαδικασίας επιλογής. Όµως, σε πλείστους κλάδους της επιστήµης, δεν εί-

ναι συνήθης η λειτουργία συστήµατος κριτών. Περαιτέρω, η θέση του οικεί-

ου κριτηρίου ως προϋπόθεσης εκλογής θα δηµιουργήσει, οπωσδήποτε, ερ-

µηνευτικά ζητήµατα. Εξ άλλου, η κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας

και η ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών προσιδιάζει σε ειδικούς γνωστικούς

κλάδους, και, ευνοήτως, δεν προσφέρεται ως γενικό κριτήριο αξιολόγησης.

Ειδικώς η συµµετοχή σε ίδρυση εταιρείας, πράξη δηλαδή επιχειρηµατικής

δραστηριότητας και ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου, είναι λίαν αµφίβο-

λο αν αποτελεί θεµιτό κριτήριο επιλογής µέλους διδακτικού και ερευνητικού

προσωπικού, δηλαδή διαδικασίας που διέπεται από τη συνταγµατική αρχή

της αξιοκρατίας και οφείλει να συνάδει µε την αρχή της ακαδηµαϊκής ελευ-

θερίας. Ανάλογες σκέψεις µπορούν να διατυπωθούν και ως προς την προ-

σέλκυση χρηµατοδοτήσεων.

Συναφείς προβληµατισµοί µπορούν να εγερθούν και για το κριτήριο της α-

νάληψης επιστηµονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234, το οποίο

συνεκτιµάται ιδιαιτέρως για την εξέλιξη των µελών ΔΕΠ. Όπως προκύπτει

από την οικεία διάταξη, πρόκειται για δραστηριότητα διαχείρισης πληρω-

µών, στο πλαίσιο της οποίας ο «επιστηµονικός υπεύθυνος» ευθύνεται για

την υλοποίηση και πιστοποίηση του έργου, την επιλεξιµότητα των δαπανών

και την παρακολούθηση του οικονοµικού αντικειµένου του.

Τέλος, δοθέντος ότι, κατά την παρ. 5 του άρθρου, «ικανό µέρος του έργου

των υποψηφίων πρέπει να έχει συντελεστεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη

πριν από την υποβολή της αίτησης για εκλογή», δεν είναι σαφές γιατί «για

την κρίση του υποψηφίου λαµβάνονται ιδίως υπόψη το έργο και η δραστη-
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ριότητά του µετά από την προηγούµενη εκλογή ή εξέλιξή του». Αντιθέτως,

κατά την αρχή της αξιοκρατίας, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνολική ε-

πιστηµονική προσφορά και καταξίωση του υποψηφίου. Μάλιστα, αυτός ο πε-

ριορισµός δεν ισχύει για τους τυχόν συνυποψηφίους για την ίδια θέση, και,

εποµένως, τίθεται ζήτηµα ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων.

11. Επί του άρθρου 145

Στην παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι ως εκλέκτορες

ιδίου αντικειµένου εντάσσονται και µέλη ΔΕΠ µε δηµοσιευµένο έργο στο οι-

κείο αντικείµενο, το οποίο αφορά κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνολικού

τους έργου. Επισηµαίνεται ότι η χρήση συγκεκριµένου αριθµητικού ποσο-

στού (έναντι, π.χ., του όρου «ικανού ποσοστού») δυσχεραίνει την εφαρµογή

της διάταξης και, ενδεχοµένως, υπερακοντίζει τον σκοπό της, ιδίως σε σχέ-

ση µε µέλη ΔΕΠ που διαθέτουν ογκώδες έργο. 

Αντιστοίχως, γεννάται προβληµατισµός σχετικά µε τον περιορισµό της

δυνατότητας ένταξης σε περισσότερα των δύο γνωστικών αντικειµένων

«ως ιδίου γνωστικού αντικειµένου» (παρ. 2 εδάφιο β΄). Τα οικεία ζητήµατα

είναι εν πολλοίς τεχνικά, παραλλάσσουν ανά γνωστικό κλάδο, και πρέπει να

ερµηνεύονται υπό το φως της διασταύρωσης των γνωστικών αντικειµένων,

διά της οποίας συγκροτείται η ενότητα του γνωστικού πεδίου.

12. Επί του άρθρου 146

Η αποκλειστική προθεσµία συγκρότησης του εκλεκτορικού σώµατος ε-

ντός επτά ηµερών από την έκδοση της προκήρυξης, αν και αποσκοπεί στην

επιτάχυνση της διαδικασίας, ενδεχοµένως να δηµιουργήσει προβλήµατα ε-

φαρµογής αν, π.χ., επίκειται αφυπηρέτηση µελών ΔΕΠ.

13. Επί του άρθρου 147

Στην παρ. 3 του άρθρου 147 ορίζεται ότι και τα τρία µέλη της Εισηγητικής

Επιτροπής σε διαδικασία εκλογής και εξέλιξης οφείλουν να έχουν το ίδιο

γνωστικό αντικείµενο µε τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Όµως, υπό το φως

της διασταύρωσης των γνωστικών αντικειµένων, δεν είναι σαφές γιατί απο-

κλείονται µέλη του εκλεκτορικού σώµατος που έχουν συναφές αντικείµενο.

Θα ήταν ίσως προσφορότερο ο περιορισµός του νόµου να αφορούσε σε δύο

από τα τρία µέλη.

14. Επί του άρθρου 148

Με το προτεινόµενο άρθρο τάσσεται γενική προθεσµία ενός έτους από

την έκδοση της απόφασης κατανοµής θέσεων έως την ολοκλήρωση της δια-
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δικασίας εκλογής, άπρακτη παρέλευση της οποίας οδηγεί, εφόσον πρόκει-

ται για εκλογή σε νέα θέση, σε µαταίωση της διαδικασίας και κατάργηση της

θέσης. Όµως, ενώ ο σκοπός της διάταξης είναι η επιτάχυνση των οικείων

διαδικασιών, που είναι, συνήθως, χρονοβόρες, οι συνέπειες της τυχόν καθυ-

στέρησης πλήττουν τρίτα πρόσωπα, και δη τους υποψηφίους.

15. Επί του άρθρου 166 

Το άρθρο 166 παρ. 2 αναφέρει ότι «(…) Η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης

των Ερευνητών γίνεται µε βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως προσ-

διορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία

γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και τις ε-

ρευνητικές ανάγκες του ερευνητικού ινστιτούτου, όπως τα προσόντα αυτά

εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό του». Για λόγους νοµοτεχνικής

αρτιότητας, µετά τη φράση «στην παρ. 2 του άρθρου 18» θα µπορούσε να

συµπληρωθεί ο αριθµός του νόµου στο οποίο παραπέµπει η διάταξη.

16. Επί του άρθρου 197 

Με το άρθρο 197 ορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώµατα των φοιτητών

πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Σύµφωνα µε την παρ. 2, πε-

ρίπτωση θ΄, πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά «η τέλεση οποιουδήποτε πληµ-

µελήµατος ή κακουργήµατος εφόσον συνδέεται µε τη φοιτητική ιδιότητα».

Όπως έχει επισηµανθεί στην από 8 Φεβρουαρίου 2021 Έκθεση της Επιστη-

µονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων επί του νοµοσχεδίου «Εισα-

γωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθε-

ρίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

(νόµος 4777/2021), «[η] έννοια της συνδέσεως µε τη φοιτητική ιδιότητα ενέ-

χει ασάφεια και, επειδή πρόκειται για νοµοθετικό ορισµό πειθαρχικού παρα-

πτώµατος, ενδεχοµένως θα ενδεικνυόταν ο ακριβέστερος προσδιορισµός

της» (παρατ. 3).

17. Επί του άρθρου 225

Στην παράγραφο 4, η φράση «που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε-

πιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας» πρέπει να αντικατασταθεί από τη

φράση «που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και

Προστασίας του άρθρου 15 του ν. 4777/2021». 

18. Επί του άρθρου 233

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα του Προέδρου της Επιτρο-

πής Ερευνών «να εξουσιοδοτεί άλλο µέρος της Επιτροπής, για την υπογρα-
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φή των εγγράφων της παρ. 2» (περ. α΄), και «να µεταβιβάζει την αρµοδιότη-

τα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων (…) προς τους Προϊσταµένους των

οργανικών µονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ.» (περ. β΄).

Επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.

2690/1999) ρυθµίζεται, αφενός, η δυνατότητα µεταβίβασης αρµοδιότητας

των διοικητικών οργάνων (βλ. αρ. 9 παρ. 2, που ορίζει ότι «Το αρµόδιο διοι-

κητικό όργανο, αν τούτο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, µπορεί, µε

κανονιστική πράξη του, να µεταβιβάσει την αρµοδιότητά του. Στην περίπτω-

ση αυτή, η αρµοδιότητα ασκείται αποκλειστικά από το όργανο στο οποίο µε-

ταβιβάστηκε, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις ορίζουν ότι, παράλληλα, µπορεί

να ασκείται και από το όργανο που τη µεταβίβασε»), αφετέρου, η δυνατότη-

τα εξουσιοδότησης υπογραφής (βλ. αρ. 9 παρ. 3: «Το αρµόδιο διοικητικό όρ-

γανο, αν τούτο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, µπορεί επίσης, µε

κανονιστική πράξη του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο

να υπογράφει, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς

του»).

Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί αν η διατύ-

πωση «µεταβιβάζει την αρµοδιότητα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων»

αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 3 του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας.

19. Επί του άρθρου 235

Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 η φράση «σύµφωνα µε τον Κώδι-

κα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 365/1974, Α΄ 90)» πρέπει να

αντικατασταθεί από τη φράση «σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµο-

σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90)».

20. Επί του άρθρου 243

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 243 του νοµοσχεδίου ορίζεται ότι η διαδι-

κασία επιλογής προσωπικού σε έργα και προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των

Α.Ε.Ι. ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του, και εξαιρείται, µεταξύ

άλλων, από το π.δ. 164/2004. 

Δεδοµένου ότι µε το π.δ. 164/2004 ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη

τάξη η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, «σχετικά

µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, που έχει συνα-

φθεί µεταξύ των διεπαγγελµατικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES,

UNICE και CEEP», η εξαίρεση από το π.δ. 164/2004 δεν µπορεί να αφορά

τις σχετικές διατάξεις ενσωµάτωσης της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ.
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21. Επί του άρθρου 244

Στην παράγραφο 1, η φράση «που δεν εµπίπτει στις περ. α) και β) της παρ.

3 του άρθρου 243» ενδείκνυται να αντικατασταθεί από τη φράση «που δεν

εµπίπτει στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 243».

22. Επί του άρθρου 263

Με το άρθρο 263 ορίζεται ότι οι Εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης πε-

ριουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων διοικούνται από Διοικητι-

κό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη, προ-

βλέπεται ο τρόπος συγκρότησής του, όπως τα σχετικά κωλύµατα και ασυµ-

βίβαστα κ.λπ. 

Παρατηρείται ότι απουσιάζει ρύθµιση ως προς τη θητεία των µελών του

Διοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ του άρθρου 58 του

ν. 4009/2011, το οποίο καταργείται µε το άρθρο 460 του νοµοσχεδίου, η θη-

τεία είναι τριετής). 

23. Επί του άρθρου 278

Με το άρθρο 278 ορίζονται οι κανόνες συγκρότησης των Επιτροπών Ηθι-

κής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) που συνιστώνται σε κάθε

Α.Ε.Ι., ο τρόπος επιλογής των µελών τους, η θητεία τους κ.λπ. Στην περί-

πτωση β΄ της παραγράφου 2 ορίζεται ότι «η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή

το Διοικητικό Συµβούλιο του ερευνητικού φορέα αξιολογεί τις υποψηφιότη-

τες και αποφασίζει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε.». 

Δοθέντος ότι, στο Διοικητικό Δίκαιο, ως σύνθεση διοικητικού οργάνου νο-

είται η συµµετοχή των τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών σε συγκεκριµέ-

νη συνεδρίασή του, η φράση «αποφασίζει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε.» θα

ήταν σκόπιµο να αντικατασταθεί από τη φράση «αποφασίζει για τα πρόσω-

πα, τα οποία αποτελούν τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Η.Δ.Ε.».

24. Επί του άρθρου 298

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 η φράση «σύµφωνα µε το άρθρο

293» ενδείκνυται να αντικατασταθεί από τη φράση «σύµφωνα µε το άρθρο

304».

25. Επί του άρθρου 301

Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι για την επιλογή και

τον διορισµό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διεπιστηµονικού Ορ-

γανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) «ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4735/2020». 
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Δοθέντος ότι ο ν. 4735/2020 περιέχει οκτώ Κεφάλαια που ρυθµίζουν διά-

φορα ζητήµατα, θα ήταν σκόπιµη, για την πληρότητα της παραποµπής, η α-

ντικατάσταση της φράσης «ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4735/2020» α-

πό τη φράση «ακολουθείται η διαδικασία του Κεφαλαίου Β΄ του

ν. 4735/2020».

26. Επί του άρθρου 310

Με το άρθρο 310 του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται η διαδικασία αναγνώρισης

ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευ-

σης της αλλοδαπής.

α. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι «[α]ν υπάρχει προηγούµενο αναγνώρι-

σης ή µη αναγνώρισης όµοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο,

ο οποίος είναι αρµόδιος να εκδώσει τη σχετική απόφαση αναγνώρισης ή µη

αναγνώρισης». Οίκοθεν νοείται ότι της έκδοσης απόφασης αναγνώρισης ή

µη αναγνώρισης και της υπαγωγής στην έννοια των «όµοιων τίτλων», προη-

γείται έλεγχος ως προς το αν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις, βάσει των ο-

ποίων επήλθε σε προγενέστερο χρόνο η αναγνώριση, παραµένουν οι ίδιες,

ή αν, εν τω µεταξύ, έχουν επέλθει αλλαγές, επί παραδείγµατι, στη διάρκεια

σπουδών κ.λπ. Προς αποφυγή αµφισβητήσεων, σκόπιµη θα ήταν σχετική δι-

ευκρίνιση.  

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ορίζεται ότι ως προς τα προγράµ-

µατα σπουδών πρώτου κύκλου, εφόσον δεν υπάρχει προηγούµενο αναγνώ-

ρισης ή µη αναγνώρισης όµοιων τίτλων, «ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει

τον φάκελο κάθε αιτούντος σε έναν (1) αξιολογητή (…) από τον κατάλογο

του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, ο οποίος οφείλει, εντός προθεσµίας

δέκα πέντε ηµερών, να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση». Τίθεται,

εν προκειµένω, το ερώτηµα βάσει ποιων κριτηρίων ασκείται η ως άνω δια-

κριτική ευχέρεια του Προέδρου να αναθέτει ή να µην αναθέτει τον φάκελο

σε αξιολογητή. Προς αποφυγή αµφισβητήσεων, σκόπιµη θα ήταν σχετική δι-

ευκρίνιση

27. Επί του άρθρου 311

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 311 του νοµοσχεδίου ορίζονται τα

εξής: «1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδηµαϊκών τίτ-

λων σπουδών πρώτου κύκλου, πλην τίτλων ιατρικής και οδοντιατρικής που

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτη-

σης του ενδιαφερόµενου, µπορεί να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση για α-

ντισταθµιστικά µέτρα που περιλαµβάνουν γραπτή δοκιµασία ή πρακτική ά-
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σκηση 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 απόφαση για αντισταθµιστικά µέτρα, εφόσον από την ε-

ξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές µετα-

ξύ του προγράµµατος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προ-

γράµµατος σπουδών συγκρίσιµου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού

Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής».

Επισηµαίνεται, ως προς την παράγραφο 1, ότι δεν ορίζεται ποιο όργανο

του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκδίδει τη σχετική απόφαση.

28. Επί των άρθρων 330 παρ. 6, 331 παρ. 5 και 332 παρ. 4

Με τις διατάξεις των άρθρων 330 παρ. 6, 331 παρ. 5 και 332 παρ. 4 θεσπί-

ζεται διάταξη σύµφωνα µε την οποία «Εκλογείς, εκλόγιµοι ή διοριστέοι σε

θέσεις Ηγουµένων και µελών Ηγουµενοσυµβουλίων των Ιερών Μονών επι-

τρέπεται να είναι µόνον ηµεδαποί», «Εκλογείς, εκλόγιµοι ή διοριστέοι στη

θέση του Ηγουµένου και των µελών της Γεροντικής Σύναξης επιτρέπεται να

είναι µόνον ηµεδαποί» και «Εκλογείς, εκλόγιµοι ή διοριστέοι σε θέσεις Η-

γουµένων και µελών Ηγουµενοσυµβουλίων των Ιερών Πατριαρχικών και

Σταυροπηγιακών Μονών επιτρέπεται να είναι µόνον ηµεδαποί», αντίστοιχα.

Στο άρθρο 323 του νοµοσχεδίου προβλέπεται ότι «Εκλόγιµοι για τη θέση

Μητροπολίτη είναι όσοι διαθέτουν σωρευτικά τα κάτωθι: […] β) είναι Έλλη-

νες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

ή οµογενείς […]». Προβληµατισµός γεννάται κατά πόσον η χρήση του όρου

«ηµεδαποί» στα υπό σχολιασµό άρθρα είναι δόκιµη ή, σε κάθε περίπτωση, ε-

παρκώς σαφής, ιδίως υπό το πρίσµα της χρήσης των όρων «Έλληνες πολί-

τες ή πολίτες άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. ή οµογενείς» στο σχετικό χω-

ρίο περί εκλογιµότητας του άρθρου 323.

29. Επί του άρθρου 360

Σύµφωνα µε το άρθρο 360, «Μετά την παρ. 15 του άρθρου 169 του ν.

4763/2020 (Α΄254), προστίθεται παρ. 15Α ως εξής: «15Α. Απόφοιτοι ειδικο-

τήτων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που ολοκλήρωσαν

επαγγελµατική κατάρτιση του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), καθώς και απόφοιτοι ει-

δικοτήτων Ι.Ε.Κ. που ολοκλήρωσαν επαγγελµατική κατάρτιση του ν.

4186/2013 (Α΄ 193), συµµετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης µε τους κατα-

λόγους ερωτήσεων που ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι

την 20η Δεκεµβρίου 2020, έως την 31η Δεκεµβρίου 2023». Προς αποφυγή

ενδεχόµενης σύγχυσης από την διαδοχική αναφορά δύο ηµεροµηνιών ε-
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ντός της ίδιας φράσης, σκόπιµη θα ήταν η αναδιατύπωσή της ως εξής: «15Α.

Απόφοιτοι ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

που ολοκλήρωσαν επαγγελµατική κατάρτιση του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), κα-

θώς και απόφοιτοι ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. που ολοκλήρωσαν επαγγελµατική κα-

τάρτιση του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), συµµετέχουν, έως την 31η Δεκεµβρίου

2023, σε εξετάσεις πιστοποίησης µε τους καταλόγους ερωτήσεων που ί-

σχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι την 20η Δεκεµβρίου

2020.»

30. Επί του άρθρου 365 παρ. 3

Σύµφωνα µε το άρθρο 365 παρ. 3, «Η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.

4115/2013, περί της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, α-

ντικαθίσταται ως εξής: «13. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει

αρµοδιότητές του στον Πρόεδρό του, καθώς και να εγκρίνει 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 έχουν δικαίωµα ψήφου,

όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης που αφορά στη µεταβίβαση αρµοδιο-

τήτων σ’ αυτούς». Προβληµατισµός γεννάται ως προς την αναγκαιότητα πε-

ριορισµού του δικαιώµατος ψήφου του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή του µέ-

λους του Δ.Σ., όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης που αφορά στη µετα-

βίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτούς. Δεδοµένου ότι η ενάσκηση του δικαιώµα-

τος της ψήφου συµπεριλαµβάνεται στην αποστολή διοίκησης του Ιδρύµατος

που έχει ανατεθεί στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και µέλη του Δ.Σ. του, δεν

προκύπτει, σε επίπεδο δεοντολογίας, προδήλως, γιατί έκαστος εξ αυτών ε-

ξαιρείται της ψηφοφορίας επί της προτεινόµενης µεταβίβασης αρµοδιοτή-

των σε αυτόν τον ίδιο, στο πλαίσιο της ενάσκησης των καθηκόντων του.

31. Επί του άρθρου 371 παρ. 2

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 371 ορίζεται ότι «iii) Στην τρίτη (3η) ζώνη,

«Σχολικοί Μαθητικοί Όµιλοι», εντάσσονται, για συνεχόµενο δίωρο καθηµε-

ρινά, µε ενδιάµεσο ολιγόλεπτο διάλειµµα, οι σχολικοί µαθητικοί όµιλοι, στο

πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δηµιουργι-

κή απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία µε αντικείµενα σχετιζό-

µενα µε τον αθλητισµό, τα οµαδικά αθλήµατα, τους παραδοσιακούς ή µο-

ντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χει-

ροτεχνίες και κατασκευές, την εκµάθηση µουσικών οργάνων, την εκπαιδευ-

τική ροµποτική, τα πνευµατικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνί-
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δια, τις επιστηµονικές κατασκευές – πειράµατα, τα µαθηµατικά παιχνίδια, τη

ρητορική τέχνη και δηµιουργική γραφή, το ασφαλές και δηµιουργικό διαδί-

κτυο, τη διαπολιτισµική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθε-

λοντισµό, την παιδική επιχειρηµατικότητα, τη δηµιουργία εφηµερίδας. Οι

σχολικοί µαθητικοί όµιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην

οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωµατικών και περιβαλ-

λοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής οµάδας και µαθητι-

κής ορχήστρας». Μεταξύ των δυνητικών αντικειµένων των σχολικών µαθη-

τικών οµίλων συγκαταλέγονται η «πολιτειότητα» και η «πολιτότητα». Λαµ-

βανοµένου υπόψη ότι οι όροι αυτοί δεν απαντούν, µέχρι σήµερα, στα λεξικά

της ελληνικής γλώσσας, σκόπιµο θα ήταν να αποδοθούν περιφραστικά.

32. Επί του άρθρου 406

Η εξουσιοδοτική διάταξη µε τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφα-

λαίου ΚΒ΄» φέρει εκ παραδροµής τον αριθµό 410, αντί του ορθού 406.

33. Επί του άρθρου 455

Με το άρθρο 455 του νοµοσχεδίου τίθενται µεταβατικές ρυθµίσεις ως

προς το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του νοµοσχεδίου, το οποίο περιέχει

ρυθµίσεις όσον αφορά την ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλ-

λοδαπής. 

α. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι «[τ]α στοιχεία των καταλόγων των οµο-

ταγών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής και των τίτλων

που απονέµουν, οι οποίοι τηρούνται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντάσσονται αντί-

στοιχα στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής και

το Εθνικό Μητρώο τίτλων σπουδών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλο-

δαπής, µε απόφαση του Δ.Σ. σύµφωνα µε το παρόν». Τίθεται, εν προκειµέ-

νω, το ερώτηµα αν η ρύθµιση καταλαµβάνει και τον κατάλογο των αλλοδα-

πών ιδρυµάτων, τα οποία απονέµουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται

µέσω συµφωνίας δικαιόχρησης µε ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα.

β. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι εκκρεµείς αιτήσεις προς τον

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζονται σύµφωνα µε τις [νέες] διατάξεις του παρόντος.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι «[δ]εν δύναται να υποβληθεί αί-

τηση αναγνώρισης ακαδηµαϊκής ισοδυναµίας που απορρέει από τίτλο σπου-

δών ανώτατης εκπαίδευσης εφόσον ο τίτλος αυτός έχει συνεκτιµηθεί για  "ι-

σοτιµία" ή "ισοτιµία και αντιστοιχία" από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύµφωνα µε προ-

γενέστερες διατάξεις». Επισηµαίνεται ότι δεν προκύπτει ο λόγος για τον ο-

ποίο αποκλείονται του δικαιώµατος αίτησης αναγνώρισης ακαδηµαϊκής ισο-
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δυναµίας περιπτώσεις που έχουν κριθεί σύµφωνα µε προγενέστερες διατά-

ξεις, πολλώ δε µάλλον, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς τις περι-

πτώσεις αιτούντων, οι οποίοι προσέφυγαν δικαστικώς κατά απορριπτικών α-

ποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και είτε έχουν δικαιωθεί είτε εκκρεµεί η υπόθε-

σή τους στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022
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