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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 
 

Α. Τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: 
 
  

 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα 

 
 

 
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), η 
οποία έχει ως εξής: 
 

«2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση 

υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας 

και τεχνολογίας που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών 

αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών. Μετά την άπρακτη 

παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει σχετικά 

το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο 

προεδρικό διάταγµα». 
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Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), η οποία έχει ως 
εξής: 

 
«4. Με τις προκηρύξεις ορίζονται, ιδίως, η φύση και οι στόχοι του έργου, της 

µελέτης ή του προγράµµατος, οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η 

διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων χρηµατοδότησης, του 

προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονοµικές δραστηριότητες που 

ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς 

χρηµατοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισµός, η διαδικασία υλοποίησης 

έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος, η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, οι 

προϋποθέσεις καταβολής της χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι 

συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηµατοδότησης. 

Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, 

καθώς και διευκρινίσεις για κάθε άλλο σχετικό θέµα». 

 
 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), η οποία έχει ως 
εξής: 

 
«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από 

επιτροπή εµπειρογνωµόνων, ανάλογα µε το είδος και το πλήθος των επιστηµονικών 

πεδίων που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες 

προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 

4310/2014 (Α`258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του 

προς αξιολόγηση έργου. Την επιτροπή ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Εάν για 

ορισµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη 

περίπτωση ειδικοί επιστήµονες, επιτρέπεται, µε απόφαση του Επιστηµονικού 

Συµβουλίου, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 

που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των 

µελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του 

Ιδρύµατος». 

 
 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), η οποία έχει ως 
εξής: 
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«7. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αµέσως στους υποψηφίους, µε 

εξατοµικευµένη αναφορά και τεκµηρίωση της απόφασης αξιολόγησης». 

 
 
 
Αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 8 του Ν. 4429/2016 (Α΄ 199), η 
οποία έχει ως εξής: 
 

«11. Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται επταµελής Συµβουλευτική Επιτροπή, η 

οποία είναι ανεξάρτητη ως προς τα όργανα του Ιδρύµατος και απαρτίζεται από πέντε 

(5) διακεκριµένους επιστήµονες και δύο (2) πρόσωπα που προέρχονται από 

επιχειρηµατικούς ή/και παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Τρία 

(3) από τα επτά (7) µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι συγχρόνως και µέλη 

του Εθνικού Συµβουλίου Ερευνας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ). Η Συµβουλευτική 

Επιτροπή έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της 

δράσης του Ιδρύµατος και τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων και εισηγήσεων µε σκοπό 

τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Με απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου 

ή και της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις 

συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκριµένοι επιστήµονες της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής. Η Συµβουλευτική Επιτροπή εξετάζει θέµατα ιδιαίτερης βαρύτητας ή 

θέµατα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά µε τη λειτουργία του 

Ιδρύµατος και τη χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας. Η εξέταση των 

θεµάτων γίνεται είτε µετά από αίτηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου είτε µε 

πρόταση µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής». 

 
 
 
 
Αντικαθίσταται παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), η οποία έχει ως 
εξής: 

 
«2. Στο ίδρυµα µπορεί να απασχοληθεί προσωπικό µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έµµισθης εντολής έως τριετούς 

(3ετούς) διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύµατος 

προσλαµβάνεται µε απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστηµονικού 

Συµβουλίου, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται στην 
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ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και αξιολόγηση των προσόντων από τριµελή (3µελή) 

επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθυντή σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας. Οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 

του Ν. 2527/1997 (Α` 206), όπως ισχύει». 

 
 
 
Αντικαθίσταται η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), 
η οποία έχει ως εξής: 
 

«2.α. Έως τη συγκρότηση της προσωρινής Γ.Σ., του ΕΣ και το διορισµό του 

Διευθυντή του Ιδρύµατος και το αργότερο έως τις 31.3.2017, ο Υπουργός διενεργεί 

όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύµατος, για την πρόσληψη του 

αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη 

συµβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρµοδιότητες των οργάνων αυτών που 

είναι απολύτως αναγκαίες για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος. 

Από τη συγκρότηση ή το διορισµό του κάθε οργάνου ξεχωριστά, µεταφέρονται 

αυτοδικαίως σε αυτό οι προβλεπόµενες µε τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες, τις οποίες 

παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (A΄ 258), η οποία έχει ως 
εξής: 

«6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας 

του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει 

να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) 

ώρες εβδοµαδιαίως, οι οποίες κατανέµονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστηµονικές, 

τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού 

κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό µε το υπόλοιπο 

προσωπικό». 

 
Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως ισχύει, η 
οποία έχει ως εξής: 
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«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηµατοδότηση φορέων 

γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή 

επιτροπές) εµπειρογνωµόνων ανάλογα µε την πολυπλοκότητα και το πλήθος των 

επιστηµονικών πεδίων, που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω 

εµπειρογνώµονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του 

άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που 

προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο του 

προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισµός των µελών της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση δεν 

υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί 

επιστήµονες, επιτρέπεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 

που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των 

µελών της επιτροπής καθορίζεται µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Στην επιτροπή 

µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 

Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, χωρίς 

ψήφο. Για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων θεµάτων η επιτροπή µπορεί να 

χρησιµοποιεί εµπειρογνώµονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση 

αξιολόγησης και καλούµενοι από την επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν σε αυτή 

χωρίς ψήφο». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), η οποία έχει ως 
εξής: 

«1. Το διοικητικό συµβούλιο ερευνητικού κέντρου µετά από γνώµη του 

Επιστηµονικού Συµβουλίου ή πρόταση του διευθυντή ινστιτούτου µπορεί σε 

περίπτωση συνδροµής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης 

ερευνητών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον εσωτερικό 

κανονισµό λειτουργίας του και τους εκεί αναφερόµενους δείκτες, να διαθέτει από τους 

ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου ειδικά βραβεία, οικονοµική ενίσχυση και 

υποτροφίες σε ερευνητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και 

σύµφωνα µε τους κανόνες αξιολόγησης που ορίζονται µε τον παρόντα νόµο ή κατά 

την κρίση του διοικητικού συµβουλίου». 
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Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 
265), το οποίο έχει ως εξής: 

«Από 23-12-2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά 

κέντρα ή ινστιτούτα σύµφωνα µε τους όρους των παρ. 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 

4310/2014, από Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τον ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, και από 

το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύµφωνα µε τον ν. 2158/1993 (Α’ 109) 

και το π.δ. 321/1999 (Α’ 306) είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα 

ανωτέρω επιχειρησιακά προγράµµατα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράµµατα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

 
 
Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) προστίθεται περίπτωση (ζ), 
το δε άρθρο 29 παρ. 3 έχει ως εξής: 

«3. α) Για πρόσληψη σε βαθµίδες Α` και Β` ή για προαγωγή από τη βαθµίδα Γ` 

στη Β` ή από τη βαθµίδα Β ` στην Α` συγκροτούνται πενταµελείς επιτροπές κρίσης. 

Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του 

κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, και από τέσσερα (4) ακόµα 

µέλη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση και κατέχουν βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε τη 

βαθµίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές 

γνωστικό αντικείµενο. Δύο (2) από τα µέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου 

ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά και προέρχονται από τον εθνικό 

κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν 

αρκούν για τη συµπλήρωση του αναγκαίου αριθµού, η επιτροπή κρίσης 

συµπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύµφωνα µε την ανωτέρω 

διαδικασία. 

 β) Για πρόσληψη στη βαθµίδα Γ` ή για προαγωγή από τη βαθµίδα Δ` στη Γ` 

συγκροτούνται 5µελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον 

διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού 

ινστιτούτου και από τέσσερα (4) ακόµα µέλη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση και 

κατέχουν βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε τη βαθµίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα µέλη 

της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείµενο. Δύο (2) από τα µέλη 

αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά 
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και επιλέγονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο 

ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για τη συµπλήρωση του αναγκαίου αριθµού, η 

επιτροπή κρίσης συµπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύµφωνα 

µε την ανωτέρω διαδικασία. 

γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη που 

αναπληρώνουν τα µέλη των επιτροπών κρίσης εκτός από τον διευθυντή του 

ινστιτούτου. 

δ) Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, ορίζεται τριµελής 

εισηγητική επιτροπή στην οποία συµµετέχει, ως Πρόεδρος, ο διευθυντής του οικείου 

Ινστιτούτου και δύο (2) µέλη, τα οποία είναι ερευνητές βαθµίδας Α` ή καθηγητές 

Α.Ε.Ι. αντίστοιχης βαθµίδας. Τα δύο (2) µέλη της τριµελούς επιτροπής πρέπει να 

είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της προς πλήρωση θέσης 

και δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν µέλη της επιτροπής κρίσης. Τα µέλη αυτά 

ορίζονται, κατόπιν κλήρωσης, από τον εθνικό κατάλογο κριτών. 

ε) Οι ως άνω επιτροπές κρίσης και οι εισηγητικές επιτροπές ορίζονται από το 

Επιστηµονικό Συµβούλιο του οικείου Ινστιτούτου. 

στ) Στους τεχνολογικούς φορείς οι ως άνω επιτροπές ορίζονται, ως ανωτέρω, από 

τα Δ.Σ. των φορέων». 

  

 
Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265). η οποία έχει ως 
εξής: 
 

«2. Οι ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ερευνητικό κέντρο και 

µπορούν να συµµετέχουν ή να είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά 

προγράµµατα που εκπονούνται στο ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής 

για αξιολόγηση. 

Το ύψος και οι προϋποθέσεις αµοιβής των ως άνω ερευνητών καθορίζονται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 

 
 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), η οποία έχει ως 
εξής: 
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«2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 

παρατείνεται έως τις 30.6.2017». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η οποία έχει ως 
εξής: 
 

«3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και 

αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων 

µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία, πλην της αµοιβής από συγγραφικά 

δικαιώµατα, από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού 

έργου και πλην της πρόσθετης αµοιβής για εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων 

ερευνητικών και λοιπών προγραµµάτων, οι λεπτοµέρειες χορήγησης των οποίων 

ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και των Υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΣΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 70 
Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 
Τροποποιείται η περίπτ. ε΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), η 
οποία έχει ως εξής:  
   
  «11.Με ΠΔ /γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε : 

«ε) τις εγγραφές, µετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισµό της διαγωγής, τις κάθε 

είδους εξετάσεις, την αξιολόγηση των µαθητών και τους τίτλους σπουδών».  

 
 
 
Τροποποιείται η  περίπτ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985, η οποία 
έχει ως εξής:  
   

 «9. Με ΠΔ /γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, καθορίζονται θέµατα σχετικά µε : 
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«στ) τις εγγραφές, µετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισµό της διαγωγής, την 

αξιολόγηση των µαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών».  

 
 
Τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η 
οποία έχει ως εξής:  

«3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες: 

α) Γνωµοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή αυτεπαγγέλτως, αντίστοιχα, για: 

αα) θέµατα σχετικά µε τη διαµόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισµό και τη βέλτιστη 

εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών µονάδων, 

ββ) θέµατα που αφορούν τα προγράµµατα σπουδών της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά µέσα, 

γγ) την εναρµόνιση της κατάρτισης και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, της 

επιλογής των εκπαιδευτικών µέσω του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.), του προγράµµατος υποτροφιών του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών 

(Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών 

αδειών των εκπαιδευτικών µε τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

δδ) θέµατα που αφορούν την αξιολόγηση των διοικητικών και των εκπαιδευτικών 

δοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, 

εε) θέµατα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και 

στστ) θέµατα της παιδείας των οµογενών και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης». 

 
 
 
Τροποποιείται η υποπερ. γ΄ της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 
104/1979 (Α΄ 23), η οποία έχει ως εξής:  

«γ) του Μουσουλµανικού Θρησκεύµατος κατά τας ηµέρας των εορτών Σεκέρ 

Μπαϊράµ και Κουρµάν Μπαϊράµ και την προτεραίαν εκάστης τούτων». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 294/1979 (Α΄ 87), η οποία έχει ως 
εξής:  
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«6. Μαθηταί της Μουσουλµανικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν εκ των 

µαθηµάτων και κατά τας ακολούθους Μουσουλµανικάς εορτάς: α) Σεκέρ Μπαϊράµ, 

β) Κουρµπάν Μπαϊράµ, και την προτεραίαν εκάστης τούτων». 

 
 
 

Άρθρο 72 
Θέµατα ιδιωτικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων 

 
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130), η οποία,  όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄159), έχει ως 
εξής: 

«1. Τα πτυχία των µαθητών Α΄ Κύκλου και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – 

Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί ή θα 

επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της 

άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή τουλάχιστον χρηµατικού προστίµου ή 

ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό 

τους για παραβάσεις σχετικές µε τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της 

ιδιωτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ιδίως γι’ αυτές που αφορούν στην 

παράνοµη µη λειτουργία του σχολείου, στη µη τήρηση του ωρολογίου και 

αναλυτικού προγράµµατος, στη µη τήρηση και στη µη συµπλήρωση των επίσηµων 

βιβλίων και στη µη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, χορηγούνται κατόπιν 

ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται γι’ αυτόν το σκοπό. Για 

την απονοµή των πτυχίων λαµβάνονται υπόψη µόνο οι βαθµοί των γραπτών 

πτυχιακών εξετάσεων». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007, η οποία έχει ως εξής:  

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και η διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων της 

προηγούµενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η 

αµοιβή των καθηγητών και των λοιπών µελών των εξεταστικών επιτροπών». 

 
 

Άρθρο 73 
Θέµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό 
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Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α΄ 
159), το οποίο έχει ως εξής:  

«Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράµµατα επιτρέπονται µε απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του οικείου φορέα και σύµφωνη γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής». 

 
 
Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 
4415/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

«10.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των 

οποίων οι σύζυγοι είναι είτε µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που 

υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είτε µόνιµοι υπάλληλοι άλλων 

Υπουργείων και δηµόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή 

της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται 

µε αίτησή τους για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευµάτων ή του Δηµοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη µε 

την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει 

στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου 

στο ίδιο µέρος». 

 
 
Αντικαθίσταται η  περίπτ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, η 
οποία έχει ως εξής: 

«γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄ δεν µπορεί να υπερβαίνουν 

συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν 

γίνονται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συµπληρώσει δύο (2) έτη πραγµατικής 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση. 

Παράταση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται». 

 
 

 
Άρθρο 74 

Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
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Αντικαθίσταται το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 
(Α΄193), το οποίο, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50),  
έχει ως εξής:  

 
«Τα Τµήµατα των ιδρυµάτων της παραγράφου 1 κατατάσσονται σε πέντε 

Επιστηµονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής: 

1ο Επιστηµονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες 

2ο Επιστηµονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες 

3ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής 

4ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες της Εκπαίδευσης 

5ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορική». 

     
 
Αντικαθίσταται η περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), η 
οποία, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50),  έχει ως 
εξής:  

 
«β) Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς 

συνδυασµούς µαθηµάτων ανά Οµάδα Προσανατολισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τα 

µαθήµατα στα οποία υπάρχουν αυξηµένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή 

στα τµήµατα κάθε Επιστηµονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι 

συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Οµάδα Προσανατολισµού όπου 

ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριµένο Επιστηµονικό Πεδίο». 

 
   Οµάδα Προσανατολισµού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της 

Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο 

κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Οµάδας 

Προσανατολισµού, η Ιστορία Οµάδας Προσανατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα 

(Γενικής Παιδείας). 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να 

εξετασθούν και στα Λατινικά της Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση 

στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να 

εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επι-

στηµονικό Πεδίο. 
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Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να 

εξετασθούν και στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο 

Επιστηµονικό Πεδίο. 

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της 

Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες: 

 
 
1ο Ε.Π.  
 
  Ανθρωπιστικές, Νοµικές 
  και  
  Κοινωνικές Επιστήµες 

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισµού 
Ιστορία Προσανατολισµού 
Νεοελληνική Γλώσσα 

Λατινικά (Προσανατολισµού) 

 
           3ο Ε.Π. 
 
   Επιστήµες Υγείας και  
   Ζωής 

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισµού 
Ιστορία Προσανατολισµού 

Νεοελληνική Γλώσσα 
Βιολογία Γενικής Παιδείας 

 
 

4ο Ε.Π. 
 
Επιστήµες της  
Εκπαίδευσης 

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισµού 
Ιστορία Προσανατολισµού 
Νεοελληνική Γλώσσα 

Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας 
 
Οµάδα Προσανατολισµού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 
αα) Τα Κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της 

Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν 

κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Οµάδας Προσανατολισµού, η 

Χηµεία Οµάδας Προσανατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). 

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να 

εξετασθούν στα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στα 

Τµήµατα του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να 

εξετασθούν στη Βιολογία Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο 

Επιστηµονικό Πεδίο. 
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Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να 

εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο 

Επιστηµονικό Πεδίο. 

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της 

Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 
 

2ο Ε.Π.  
 
 Θετικές και 
 Τεχνολογικές Επιστήµες 

Φυσική Προσανατολισµού 
Χηµεία Προσανατολισµού 
Νεοελληνική Γλώσσα 

Μαθηµατικά Προσανατολισµού 
 
 

3ο Ε.Π. 
 
Επιστήµες Υγείας και  
Ζωής 

Φυσική Προσανατολισµού 
Χηµεία Προσανατολισµού 

Νεοελληνική Γλώσσα 
Βιολογία Προσανατολισµού 

 
 

4ο Ε.Π. 
 
 Επιστήµες     της 
 Εκπαίδευσης 

Φυσική Προσανατολισµού 
Χηµεία Προσανατολισµού 
Νεοελληνική Γλώσσα 

Ιστορία Γενικής Παιδείας 
 
 
   Οµάδα Προσανατολισµού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της 

Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επι-

στηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηµατικά Οµάδας 

Προσανατολισµού, η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 

(ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). 

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να 

εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επι-

στηµονικό Πεδίο. 
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Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να 

εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επι-

στηµονικό Πεδίο. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να 

εξετασθούν και στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 

5ο Επιστηµονικό Πεδίο. 

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της 

Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται 

στους παρακάτω πίνακες: 

 

3ο Ε.Π. 
 
 Επιστήµες Υγείας και 
 Ζωής 

 Μαθηµατικά  
 Προσανατολισµού 
Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισµού) 

Νεοελληνική Γλώσσα 
Βιολογία Γενικής Παιδείας 

 

4ο Ε.Π. 
 
 Επιστήµες της 
 Εκπαίδευσης 

Μαθηµατικά  
Προσανατολισµού 
Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισµού) 

Νεοελληνική Γλώσσα 
Ιστορία Γενικής Παιδείας 

 

5ο Ε.Π. 
 
Επιστήµες Οικονοµίας 
και Πληροφορική 

Μαθηµατικά Προσανατολισµού 
Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισµού) 

Νεοελληνική Γλώσσα 
 Α.Ο.Θ. (Προσανατολισµού) 

» 
 
 
Αντικαθίστανται οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), οι 
οποίες, όπως οι δύο πρώτες τροποποιήθηκαν και η τρίτη προστέθηκε µε το 
άρθρο 57 περίπτ. γ΄ έως ε του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), έχουν ως εξής: 

«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των 

υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά µε κατατακτήριες 

εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία µαθήµατα. Στην επιλογή των υποψηφίων µε 

εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η 

σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα, της βαθµολογίας όλων 
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των εξεταζόµενων µαθηµάτων. Στη σειρά αυτή περιλαµβάνονται όσοι έχουν 

συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την 

προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από 

τα τρία (3) µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας µέχρι 

να καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε 

την ίδια συνολική βαθµολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαµβάνεται υπόψη η 

κατοχή πτυχίου Τµήµατος µε συναφή µαθήµατα µε το Τµήµα κατάταξης, όπως αυτά 

ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών. Αν και ο αριθµός των συναφών 

µαθηµάτων είναι ίδιος µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση 

µεταξύ των ισοδύναµων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που 

ισοβαθµούν µε τον τελευταίο κατατασσόµενο στο Τµήµα υποδοχής ως υπεράριθµων. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων 

µπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συµµετοχή των υποψήφιων για 

κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής µε εξετάσεις. 

5. Το εξάµηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τµήµα ορίζεται από τα αρµόδια όργανα 

της Σχολής και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 7ου εξαµήνου για Τµήµατα 

Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαµήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου ή της 

Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι 

κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων ή ασκήσεων του 

προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς 

στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόµενοι 

υποχρεώνονται να εξεταστούν σε µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τµήµα ή τη 

Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την 

εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα 

µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του 

Τµήµατος υποδοχής. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται 

ειδικότερα θέµατα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία των 

κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης». 
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Άρθρο 75 

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

Τροποποιείται η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), η 
οποία έχει ως εξής: 

 
    «γ) Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ιδρυόµενης Σχολής 

ολοκληρώνεται µέχρι τις 30.6.2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται 

διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρο 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), η οποία έχει ως 
εξής: 
 
  «2. Η Σχολή Θετικών Επιστηµών ανασυγκροτείται και αποτελείται από τα Τµήµατα: 

α) Μαθηµατικών, β) Φυσικής, και γ) Χηµείας. Το Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών 

υπάγονται στην Πολυτεχνική Σχολή». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρο 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), η οποία έχει ως 
εξής: 
 
 «3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 

του π.δ. 105/2013 (Α΄137) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάγεται στην Πολυτεχνική 

Σχολή σύµφωνα µε την ανωτέρω περίπτωση α’ της παραγράφου 1». 

 
 
 

Άρθρο 76 
Θέµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

 
 
Αντικαθίσταται η περίπτ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
η οποία, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
έχει ως εξής: 
 
   «β. Αποκλείεται η µετακίνηση καθηγητών προς τα Α.Ε.Ι. των Νοµών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νοµούς». 
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Αντικαθίσταται η περίπτ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
η οποία, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 55 του ν.4415/2016 , έχει ως εξής: 
 

«γ. Για τη µετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το Τµήµα του 

και προς το Τµήµα υποδοχής, αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη των Συνελεύσεων των 

δύο Τµηµάτων και σύµφωνη γνώµη της κοσµητείας, εφόσον το Τµήµα προέλευσης 

ανήκει σε Σχολή, καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. Για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, µε την οποία 

εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας µετακίνησης, λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η 

τεκµηριωµένα επαρκής στελέχωση και η εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος 

προέλευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης 

είναι να υπάρχει είτε εγκεκριµένη διαθέσιµη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε 

σχετική απόφαση της κοσµητείας της σχολής προέλευσης, µε την οποία συνηγορεί 

στη µεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που µετακινείται στη σχολή 

υποδοχής». 

 
 
Τροποποιείται η περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), η 
οποία, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), έχει 
ως εξής: 
 

«ε. Η µετακίνηση ολοκληρώνεται µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 

υποδοχής µετά από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου 

προέλευσης». 

 
 
 
Αντικαθίσταται η περίπτ. η΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
η οποία, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 55 του ν.4415/16, έχει ως εξής: 
 
  «η. Η χρονική προϋπόθεση της δεκαετούς υπηρεσίας δεν απαιτείται στις 

περιπτώσεις µετακίνησης καθηγητών και λεκτόρων λόγω κατάργησης του Τµήµατος 

που υπηρετούσαν». 

 
 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 3Α του άρθρου 29 ν. 4009/2011, η οποία, όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186), έχει ως εξής: 
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«3Α. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της 

Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος µπορεί να ανατίθεται στα µέλη της κατηγορίας 

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

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναµο διδακτικό έργο. Η διάταξη αυτή 

καταλαµβάνει και τα µέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ. ΔΙ.Π.) και 

Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι.». 

 
 
 
Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το 
οποίο, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), έχει ως 
εξής: 

 
«Για την παροχή του έργου αυτού οι Οµότιµοι Καθηγητές δεν δικαιούνται 

οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης». 

 
 
 
Τροποποιείται η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), η 
οποία έχει ως εξής: 
 

«β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µε τετραετή θητεία 

επίκουροι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον συµπληρώνουν τριετία, να 

υποβάλουν την προβλεπόµενη στην περίπτωση α’ αίτηση εντός δύο (2) µηνών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος». 

 
 
 

Άρθρο 78 
Ρυθµίσεις θεµάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δηµόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας 

 

Αντικαθίσταται το έκτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 
4186/2013 (Α΄ 193),όπως προστέθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), το 
οποίο έχει ως εξής: 

«Η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 

αρχίζει την 1.9.2017 και η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του εαρινού εξαµήνου 

2017 γίνεται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις». 
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Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4141/13 
(Α΄81) το οποίο έχει ως εξής: 

«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς 

και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται 

µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε 

σχολής και σε καµία περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της 

ηλικίας τους». 

 

Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. 3 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ. 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) το οποίο έχει ως εξής: 

«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς 

και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται 

µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε 

σχολής και σε καµία περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της 

ηλικίας τους». 

 
 
 

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

 
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. 20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012, η οποία έχει ως εξής: 

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού συλλογικό όργανο µε την ονοµασία «Συµβούλιο Αναγνωρίσεως 

Επαγγελµατικών Προσόντων», το οποίο λαµβάνει αποφάσεις για: α) την αναγνώριση 

των επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του 

Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τµήµατος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 

διατάγµατος και β) την αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων 

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος 

διατάγµατος». 
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Οι περιπτώσεις Β, Δ, και Η της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, η οποίες, 
όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
έχουν ως εξής:  

  «Β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της 

Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του υπάλληλο 

του Τµήµατος που τον αναπληρώνει νοµίµως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών 

καθηκόντων του. 

Δ. Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 

της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τµήµατος που τον 

αναπληρώνει νοµίµως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του. 

Η. Ως Γραµµατέας, µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του 

Αυτοτελούς Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων».  

 
 

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

 
 

Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η οποία,  όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), έχει ως 
εξής: 

«6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση µεταπτυχιακών υποτροφιών και 

οικονοµικών ενισχύσεων από το Ι.Κ.Υ., καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται 

στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατοµικευµένα από 

καταξιωµένους επιστήµονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται µε 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζηµίωση κάθε αξιολογητή, καθώς 

και οι λοιπές σχετικές δαπάνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση. Η αποζηµίωση 

δεν µπορεί να είναι ανώτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ ανά αξιολογούµενη αίτηση, 

ανάλογα µε το αντικείµενο της αίτησης, και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζηµίωσης 

κάθε αξιολογητή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων 

(2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθµού των αξιολογήσεων που διενεργούνται». 
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Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της 
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, το οποίο όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), έχει ως εξής: 
 

«2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν οι µετακινήσεις εκτός 

έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες 

προγραµµάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) των ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηµατοδοτούνται 

αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά 

κονδύλια ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράµµατα 

ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων µετακινούνται». 

 
 

Άρθρο 82 
Λοιπές διατάξεις 

 
Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. βστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 
4354/2015 (Α΄ 176), το οποίο έχει ως εξής:  

«βστ) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δηµοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και 

Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα 

σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τµήµατα τριακόσια (300) ευρώ». 

 
 
Τροποποιείται η περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), η 
οποία, όπως προστέθηκε µε την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 
4342/2015 (Α΄ 143), έχει ως εξής: 

     «θ) τη συγκρότηση των Τεχνικών Συµβουλίων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ κατόπιν των 

σχετικών εισηγήσεων καθώς και του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου». 

 
 
Αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), το οποίο, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), έχει ως εξής: 

 
«Άρθρο 19 

Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού 

Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού δύναται να γίνει χρήση πόρων 

του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την 
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εγκριθείσα Συλλογική Απόφαση του έτους 2016 έως του ποσού των εκατόν δεκαέξι 

εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική 

Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των εκατόν δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων 

(114.000.000) ευρώ». 

 
 
Τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), η 
οποία έχει ως εξής:  

«α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης και οι όροι 

αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις 

των πανεπιστηµίων και των τεχνολογικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

ηµεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και 

µάθησης τα ιδρύµατα τύπου «ανοικτού πανεπιστηµίου» (open university), «σπουδών 

εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), 

υπό τον όρο ότι τα συγκεκριµένα ιδρύµατα έχουν ειδικό πρόγραµµα σπουδών για το 

σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράµµατος 

γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο και όχι από άλλο µε 

οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόµενο µε αυτό ίδρυµα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή 

και αποφοίτηση γίνονται µε βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες µε 

αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράµµατα σπουδών µε παρακολούθηση».  

 
 
 
Αντικαθίσταται η περίπτ. 16 της  υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 403/2012 (Α΄122), η οποία, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 παρ. 7 του 
ν. 4386/2016, έχει ως εξής: 

«16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας Κολλεγίου, 

Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 

υποβάλλονται και τα προγράµµατα σπουδών. Η διαδικασία υποβολής των 

προγραµµάτων σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτηµα µε τα προγράµµατα σπουδών και τις ειδικότητες 

που λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και στην άδεια των Κέντρων 
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Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτηµα µε τα 

προγράµµατα σπουδών, µε απόφαση του Προϊσταµένου του αρµοδίου Τµήµατος ή 

της αρµόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία, 

κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης».  

 
 
 
 
Β. Καταργούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
 

Άρθρο 1 

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης- Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι. 

 
 
Καταργείται το άρθρο 1 του ν. 4009/2011(Α΄ 195), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 1 
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι. 

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

(Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως 

αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του 

Συντάγµατος και τον παρόντα νόµο. 

2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς: 

α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία 

και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως 

«Πανεπιστήµια» και 

β) τον τεχνολογικό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.». 
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3. Τα ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν 

παράλληλα, µε διακριτή φυσιογνωµία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., 

αντίστοιχα». 

 
 

Άρθρο 3 

Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες 

Καταργείται το άρθρο 3 του ν. 4009/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 3 
 Ακαδηµαϊκή ελευθερία 

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

διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. 

2. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρµόζεται 

η κοινή νοµοθεσία. 

3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται το άρθρο 2 του ν. 

1268/1982 (Α΄ 87) και οι παράγραφοι 1 έως και 7 και 9 του άρθρου 3 του ν. 

3549/2007 (Α΄ 69)». 

 
 
 

Άρθρο 4 

Αποστολή των Α.Ε.Ι. 

Καταργείται το άρθρο 4 του ν. 4009/2011(Α 195), το οποίο έχει ως εξής: 

 «Άρθρο 4 
Αποστολή των Α.Ε.Ι. 

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή: 

α) να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία, να 

προετοιµάζουν τους φοιτητές για την εφαρµογή της στο επαγγελµατικό πεδίο και να 

καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισµό, 

β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συµβάλουν στη δια βίου µάθηση µε 

σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και της διδασκαλίας από 

απόσταση, µε βάση την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο 

ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια, 
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γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να 

µεριµνούν για την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων και να διαµορφώνουν τις 

απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών, 

δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελµατικών 

πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη 

διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και την 

καινοτοµία, µε προσήλωση στις αρχές της επιστηµονικής δεοντολογίας, της βιώσιµης 

ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, 

ε) να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικούς 

φορείς στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσµατική κινητικότητα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συµβάλλοντας 

στην οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και 

στ) να συµβάλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

µε επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και µε 

σεβασµό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της 

κοινωνικής αλληλεγγύης. 

2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυµάτων κάθε τοµέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης: 

α) Τα Πανεπιστήµια δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην υψηλή και ολοκληρωµένη 

εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της επιστήµης, της τεχνολογίας και των 

τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστηµονικής πρακτικής σε συνδυασµό µε τα 

αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία. 

β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις 

εφαρµογές των επιστηµών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα 

επαγγελµατικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου 

θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική 

άσκηση. 

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύµατα οργανώνονται και 

λειτουργούν µε κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση 

ιδίως των αρχών: 

α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, 

β) της ερευνητικής και επιστηµονικής δεοντολογίας, 
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γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους, 

δ) της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, 

των πόρων και των υποδοµών τους, 

ε) της διαφάνειας 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 προσωπικού τους και 

η) της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των φύλων και του σεβασµού κάθε 

διαφορετικότητας. 

4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και οι επί 

µέρους στόχοι κάθε ιδρύµατος, µέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόµος, 

ορίζονται µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα». 

 
 
 

Άρθρο 5 

Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, κατάργηση και µεταβολή έδρας 

Α.Ε.Ι.. – Παραρτήµατα Α.Ε.Ι. 

Καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011, όπως 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 (Α΄ 59), τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 7 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83), οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
«Άρθρο 7 
Σχολές 
 

1. Κάθε Ίδρυµα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές µονάδες 

του. Η Σχολή καλύπτει µία ενότητα συγγενών επιστηµονικών κλάδων και 

εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική προσέγγιση, τη µεταξύ τους επικοινωνία και τον 

αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισµό τους. Η Σχολή εποπτεύει και 

συντονίζει τη λειτουργία των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών τους. 

2. Το Τµήµα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή µονάδα του 

Ιδρύµατος, προάγει την επιστήµη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο 

επιστηµονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος 

σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτό. Το Τµήµα 

αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των µελών του Ειδικού 
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Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών του Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό. 

3. Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα µουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως 

ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. 

4. Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράµµατα µεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα 

Τµήµατα ή σε οµάδες διδασκόντων. Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών λειτουργούν σύµφωνα µε τον Οργανισµό του Ιδρύµατος. 

5. Η σχολή δια βίου µάθησης αποτελεί τη βασική διοικητική µονάδα που 

εξασφαλίζει το συντονισµό και τη διεπιστηµονική συνεργασία στην ανάπτυξη 

προγραµµάτων δια βίου µάθησης. Η σχολή αυτή ιδρύεται µε τον Οργανισµό του 

ιδρύµατος. 

6. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, µε προεδρικό 

διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορούν να συγχωνεύονται, κατατέµνονται, 

µετονοµάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να µεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς 

επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και 

καταργούνται Σχολές ή και Τµήµατα και να µεταβάλλεται η έδρα τους, για τους 

ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους: 

α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών αναγκών 

για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων 

επιστηµονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα που 

κρίνονται απαραίτητα για την οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν 

καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τµήµατα που λειτουργούν. 

β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα µεγάλο ή αντίστοιχα µικρό ετήσιο αριθµό 

φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή µια Σχολή ή ένα Τµήµα. 

γ) Όταν η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τµήµατος δεν 

δικαιολογείται επιστηµονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη 

διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. 

δ) Όταν είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής 

οικονοµίας. 
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Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού πριν την 

υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτηµα, συνοδευόµενο από ειδική 

τεκµηρίωση, για έκδοση γνώµης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συµβούλιο των 

οικείων ιδρυµάτων, µετά από διατύπωση γνώµης της Συγκλήτου αυτών. Στα 

ιδρύµατα που δεν έχει ακόµα συγκροτηθεί Συµβούλιο, η ανωτέρω αρµοδιότητα 

ασκείται από τη Σύγκλητο. 

Οι ανωτέρω γνώµες θεωρείται ότι εδόθησαν µετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα 

(30) ηµερών από την περιέλευση του ερωτήµατος από τον Υπουργό Παιδείας, 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε αυτές. Για εξαιρετικούς λόγους, 

όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτηµάτων από τα 

γνωµοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για επτά (7) 

ηµέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας αποκλείεται.  

7. Με τα προεδρικά διατάγµατα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, 

ρυθµίζονται τα θέµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτµηση, 

µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή Σχολής ή Τµήµατος, όπως ιδίως 

η κατανοµή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της 

λειτουργίας των νέων Ιδρυµάτων ή Σχολών ή Τµηµάτων, τα θέµατα ισοτιµίας των 

παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέµατα που σχετίζονται µε την υπεισέλευση 

σε ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των 

εκκρεµών δικών. 

8 Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύµφωνα µε το άρθρο αυτό 

υπεισέρχονται αυτοδικαίως από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό 

διάταγµα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων. Οι εκκρεµείς δίκες 

συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική 

πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.  

Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, όταν 

δεν έχει εκλεγεί Συµβούλιο, αρµόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού 

οικονοµικού προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού 

απολογισµού του ιδρύµατος, καθώς και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων 

που αφορά στο ίδρυµα, είναι η Σύγκλητος  
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9 Παραρτήµατα των Α.Ε.Ι. µπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται µια Σχολή σε ίδρυµα της 

ηµεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης 

ακαδηµαϊκής δοµής στην άλλη χώρα. 

10. α. Για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προκύπτουν από την ίδρυση, 

συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, κατάργηση και τη µεταβολή της έδρας Α.Ε.Ι., 

Σχολών και Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

µε την αυτή διαδικασία της ως άνω παραγράφου µπορούν να ιδρύονται, 

συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και καταργούνται Εισαγωγικές 

Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Τµήµατα 

Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.. Για τον ορισµό του αριθµού των εισακτέων και τη 

διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

των Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες 

διατάξεις για την εισαγωγή στα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.. Στην περίπτωση 

των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και των Κατευθύνσεων Προχωρηµένου 

Εξαµήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόµενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της 

Κατεύθυνσης. 

β. Οι ρυθµίσεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν και 

τις προβλεπόµενες στην παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) 

Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις. 

γ. Ειδικά, για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έως και το 

ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 ο παρεχόµενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάµενο 

κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόµα και στην περίπτωση που το 

Α.Ε.Ι. ή η Σχολή ή το Τµήµα εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατµήθηκε, 

µετονοµάστηκε ή καταργήθηκε». 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 

 

Άρθρο 7 
Οργανισµός 
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Καταργείται το άρθρο 5 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), το οποίο έχει ως εξής: 

 «Άρθρο 5 
 Οργανισµός 
 

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εγκρίνεται ο Οργανισµός κάθε ιδρύµατος, ύστερα 

από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται µετά από γνώµη της Συγκλήτου και 

εγκρίνεται από το Συµβούλιο. 

2. Με τον Οργανισµό καθορίζονται τα θέµατα της οργανωτικής δοµής και 

λειτουργίας κάθε ιδρύµατος και ιδίως τα ακόλουθα: 

α) η οργάνωση της ακαδηµαϊκής, διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας του 

ιδρύµατος, 

β) η ίδρυση σχολής ή σχολών µεταπτυχιακών σπουδών και σχολής δια βίου 

µάθησης, 

γ) τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, µετονοµασίας, συγχώνευσης ή 

κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων στις σχολές και καθορισµού των 

εσωτερικών τους κανονισµών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών 

τους και τα λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους, 

δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συµβουλίου του ιδρύµατος, της Συγκλήτου, της 

κοσµητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και της συνέλευσης του τµήµατος, 

καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύµατος, 

ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών 

του ιδρύµατος, 

στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισµού των καθηγητών του 

ιδρύµατος, 

ζ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των καθηγητών του ιδρύµατος, 

η) τα κωλύµατα συµµετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή 

άλλα προγράµµατα, 

θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την 

ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστηµονικού έργου τους, 
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ι) τα κριτήρια απονοµής των τίτλων του Επίτιµου Διδάκτορα, του Οµότιµου και 

του Επίτιµου Καθηγητή, 

ια) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 

του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύµατος, 

ιβ) τα θέµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού 

των ιδρυµάτων, 

ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των φοιτητών του ιδρύµατος, 

ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, καθώς 

και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρµοδιότητές τους, 

ιε) τα πειθαρχικά παραπτώµατα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρµόδια 

για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισµένων κανόνων από τα µέλη της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας, πλην των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, οι 

αρµοδιότητές τους και η σχετική διαδικασία, 

ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραµµάτων προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των 

καθηγητών από τους φοιτητές, οι µέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι 

απαραίτητες πιστωτικές µονάδες για την απονοµή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση 

των µαθηµάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και 

λειτουργίας θερινών εξαµήνων για ταχύρρυθµη διδασκαλία ύλης εξαµήνου, 

ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές, 

ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν 

καθήκοντα συµβούλου σπουδών,  

ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε 

φοιτητές, 

κ) η διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των 

φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύµατος, 

κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

πρότασης αναθεώρησης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού που 

προβλέπονται στο άρθρο 62, 

κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισµού, 

κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της 

περιουσίας του ιδρύµατος, 
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κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού 

προσωπικού, 

κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 

20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού 

κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου, 

κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του 

γραµµατέα του ιδρύµατος, 

κζ) η σύσταση τεχνικού συµβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέµατα που 

αφορούν τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους, 

κη) η σύσταση οικονοµικού συµβουλίου και νοµικής υπηρεσίας, 

κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του, 

λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και 

ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών σε προγράµµατα 

σπουδών του ιδρύµατος και, προκειµένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η 

διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων, 

λα) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία εισαγωγής στα προγράµµατα 

σπουδών σύντοµου κύκλου, όπου υπάρχουν, 

λβ) οι τιµητικοί τίτλοι που απονέµονται από το ίδρυµα, 

λγ) θέµατα που σχετίζονται µε την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του 

προσωπικού του ιδρύµατος µε αναπηρία, 

λδ) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης µεταφορικών 

µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών, συµβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και 

συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλο θέµα που συναρτάται µε τις 

ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύµατος και 

λε) θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου 

Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), µπορεί να εγκριθεί πρότυπος Οργανισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος 

περιέχει βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και ρυθµίζει 

θέµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Οργανισµός εφαρµόζεται σε 

όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έγκριση του Οργανισµού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος 

νόµου». 
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Άρθρο 8 

Εσωτερικός Κανονισµός 

 
Καταργείται το άρθρο 6 του ν. 4009/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

 «Άρθρο 6 
 Εσωτερικός Κανονισµός 
 

1. Με απόφαση του οικείου Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 

πρύτανη και σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός κάθε ιδρύµατος, µε τον οποίο 

καθορίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύµατος και, ιδίως, τα ακόλουθα: 

α) ο οδηγός προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, ο 

ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων µεθόδων αξιολόγησης των 

φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραµµα σπουδών, 

η διαδικασία ορκωµοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραµµάτων 

σπουδών, 

β) η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων 

στο πρόγραµµα σπουδών, 

γ) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η 

διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των 

φοιτητών, 

δ) τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύµατος, 

ε) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος, 

στ) η διαδικασία απονοµής τιµητικών ακαδηµαϊκών τίτλων, 

ζ) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιµοτυπικού χαρακτήρα και δηµόσιων σχέσεων, 

η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, 

θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και 

µουσείων του ιδρύµατος, 

ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, 

καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύµατος, όπως οι 

υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης, 

ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές, 
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ιβ) ειδικότερα θέµατα φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του, 

ιγ) κάθε θέµα που σχετίζεται µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων, 

µονοµελών και συλλογικών, του ιδρύµατος και 

ιδ) τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Ε.ΣΥ.Π. µπορεί να 

εγκριθεί πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος ρυθµίζει θέµατα που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός εφαρµόζεται 

σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισµού τους κατά τις 

διατάξεις του παρόντος νόµου». 

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ 

 

 

Άρθρο 12 

Όργανα του Ιδρύµατος 

 
Καταργείται το άρθρο 8 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), τις διατάξεις της περίπτ. α΄ του άρθρου  
47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου  34 του ν. 
4115/2013 (Α΄ 24), τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 7 του άρθρου 26 του ν. 
4386/2016 (Α΄ 83), τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6 της ΠΝΠ 7/8-10-
2015 (Α΄ 127) που κυρώθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 8 
Όργανα του ιδρύµατος 
 

1. Τα όργανα του ιδρύµατος είναι: 

α) το Συµβούλιο, 

β) ο πρύτανης και 

γ) η Σύγκλητος. 
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2. α) Το Συµβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε µέλη. Σε ιδρύµατα στα οποία ο 

αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας είναι µικρότερος των πενήντα, τα µέλη του 

Συµβουλίου είναι έντεκα. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου συνεχίζεται ως τη 

λήξη της, ανεξαρτήτως αν έχει µεταβληθεί ο αριθµός των καθηγητών πρώτης 

βαθµίδας του ιδρύµατος. 

β) Τα εννέα ή επτά µέλη του δεκαπενταµελούς ή του ενδεκαµελούς Συµβουλίου, 

αντίστοιχα, είναι εσωτερικά µέλη του ιδρύµατος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι µέλη, 

αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα 

µέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα 

µέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά. 

Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών µελών ή του 

εκπροσώπου των φοιτητών του Συµβουλίου, η διαδικασία εκλογής αυτών 

επαναλαµβάνεται, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των τριών (3) ηµερών από 

την κάθε φορά τελευταία άγονη εκλογή και έως την εκλογή τους. Στην περίπτωση 

άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών µελών του ή του εκπροσώπου των 

φοιτητών, το Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς την εκλογή 

αυτών, έως την ανάδειξή τους. 

 3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των 

εξωτερικών µελών του Συµβουλίου σε κάθε ίδρυµα έχει η Πρυτανεία του 

Πανεπιστηµίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές 

Πρύτανη, ή η Προεδρία του Τ.Ε.Ι., η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους 

Αναπληρωτές Προέδρου. Τρεις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των 

αποχωρούντων µελών του Συµβουλίου, ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος είτε προκηρύσσει 

εκλογές, εφόσον πρόκειται για εσωτερικά µέλη, είτε δηµοσιεύει ανοικτή πρόσκληση, 

εφόσον πρόκειται για τα εξωτερικά µέλη. Τα αποχωρούντα µέλη συνεχίζουν να 

ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους, έως την 

αντικατάστασή τους.  

4. α) Υποψήφια εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου µπορούν να είναι όλοι οι 

πλήρους απασχόλησης οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και αναπληρωτές καθηγητές 

του ιδρύµατος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν 

από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας. 

β)  Τα εσωτερικά µέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου 

ιδρύµατος µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε σηµείωση της εκλογής δίπλα από το όνοµα 
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των υποψηφίων της σειράς προτίµησης µε διαδοχικούς ακέραιους αριθµούς (σύστηµα 

ταξινοµικής ψήφου). Στην εκλογή συµµετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες των 

Πανεπιστηµίων/καθηγητές εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυµα, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 77 και 78. Τα εσωτερικά µέλη ανά Σχολή δεν µπορούν να 

υπερβαίνουν τα δύο. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών 

διαδικασιών, των οποίων το µεταξύ τους διάστηµα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 

τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, το αρµόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο 

υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή 

ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των επτά (7) 

ηµερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής 

διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών, ως εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου 

διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος, µε τους 

περιορισµούς του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω 

ψηφοφοριών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 

παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

που εκδίδεται άπαξ σε προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου 

και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέµατα που 

αφορούν την εφαρµογή του συστήµατος της ταξινοµικής ψήφου. 

5.  α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού µέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του 

υποψηφίου στην επιστήµη, στα γράµµατα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 

διαθέτει αυξηµένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ηµεδαπού ή 

αναγνωρισµένου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Κωλύονται να 

εκλεγούν ως εξωτερικά µέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονοµική 

συναλλαγή µε σκοπό το κέρδος µε το ίδρυµα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι 

εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου 

Α.Ε.Ι.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται αναλογικά 

και στην παρούσα περίπτωση.  

β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου εκλέγονται χωριστά 

το καθένα από τα εσωτερικά µέλη, µε φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των 
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τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των εσωτερικών µελών. Τα εσωτερικά µέλη 

συγκαλούνται προς τούτο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την 

ανάδειξή τους, από το εσωτερικό µέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά την 

εκλογή του, το οποίο και προεδρεύει της διαδικασίας. Αν δεν επιτευχθεί η 

απαιτούµενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα σε επτά (7) ηµέρες, οπότε 

και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εσωτερικών µελών. Με 

πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των µελών µπορεί να παυθεί 

εξωτερικό µέλος για λόγους πληµµελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων 

του. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση 

επαναλαµβάνεται µέσα σε επτά (7) ηµέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών.  

6. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος εκλέγεται από τους προπτυχιακούς 

και µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σύµφωνα µε τη διαδικασία 

που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49. Υποψήφιοι 

µπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος 

σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, οι 

µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι 

διδάκτορες. 

7. Τα µέλη του Συµβουλίου εκλέγουν, µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου 

των µελών του, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συµβουλίου µεταξύ των καθηγητών 

του ιδρύµατος που έχουν εκλεγεί στο Συµβούλιο. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη 

ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µέσα σε επτά (7) ηµέρες, 

οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

8. α) Με την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης, η θητεία των µελών του 

Συµβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή τους για τρίτη συνεχόµενη 

θητεία στο Συµβούλιο του ίδιου ιδρύµατος. 

β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα 

επανεκλογής. 

9. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του ιδρύµατος µετέχει, χωρίς δικαίωµα 

ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 

28 και 29, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. 
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Οι εκπρόσωποι αυτοί αναδεικνύονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε κατηγορία 

προσωπικού κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος. 

10. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του Οργανισµού και του 

Εσωτερικού Κανονισµού: 

α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύµατος σε τοπικό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του 

στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, µετά από εισήγηση της Συγκλήτου.  

β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύµατος σύµφωνα µε 

τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό, 

γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισµού 

σύµφωνα µε το άρθρο 5, 

δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού σύµφωνα µε το 

άρθρο 6, 

ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύµατος µε την κοινωνία και 

την οικονοµία, καθώς και τη συµβολή του στην ανάπτυξη της χώρας.  

στ) τον καθορισµό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύµατος, επί τη 

βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συµφωνιών προγραµµατικού 

σχεδιασµού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της υλοποίησης των συµφωνιών σε ετήσια βάση, 

ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού προϋπολογισµού και των 

τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του ιδρύµατος, καθώς και 

του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυµα, 

η) την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού και απολογισµού για την 

αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύµατος, 

θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισµού των δραστηριοτήτων και της εν γένει 

λειτουργίας του ιδρύµατος, 

ι) την παύση κοσµητόρων από τα καθήκοντά τους.  

ια) την εποπτεία του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που 

προβλέπεται στο άρθρο 58, την επιλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και 

του διευθύνοντος συµβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους, 

ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη µελέτη ή διεκπεραίωση θεµάτων που 

εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και 
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ιγ) τον ορισµό ή µη διδάκτρων και του ύψους τους για τα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών του ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη της κοσµητείας της σχολής 

µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από γνώµη του Κοσµήτορα της αντίστοιχης σχολής. 

11. Το Συµβούλιο συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση για τα πεπραγµένα του, την 

οποία δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου και ο πρόεδρος λαµβάνουν κατ’ αποκοπή 

αποζηµίωση, για τη συµµετοχή τους σε αυτό, η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

13. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη στην 

οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και θέµατα που τίθενται από δύο τουλάχιστον 

µέλη του Συµβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, µεριµνά για την εφαρµογή των 

αποφάσεών του και εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

εκλογή του πρύτανη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν 

ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του 

Συµβουλίου παρέχεται από µονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οργανισµό του. 

13Α. α. Το Συµβούλιο λειτουργεί νοµίµως αν κάποια από τα µέλη του εκλείψουν ή 

αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας 

εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά µέλη 

επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά µέλη δεν επαρκούν ώστε να 

υπάρχει απαρτία, µε απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού τα ελλείποντα µέλη αντικαθίστανται 

από επόµενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των 

ελλειπόντων µελών δεν είναι δυνατή κατά τα αµέσως ανωτέρω, µε απόφαση που 

εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού αυτά αντικαθίστανται µε κλήρωση µεταξύ των καθηγητών Α΄ βαθµίδας 

του Ιδρύµατος. δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών δεν είναι δυνατή κατά 

τα αµέσως ανωτέρω, το αρµόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει 

αµελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου.   

13Β. Σε περίπτωση κατά την οποία το Συµβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να 

ασκήσει το σύνολο ή µέρος των ως άνω αρµοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύµφωνα 
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µε τις προβλεπόµενες αρµοδιότητές του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. 

Σε περίπτωση έκφρασης γνώµης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώµη ή η 

έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν µετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ηµερών 

από την περιέλευση του ερωτήµατος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό. 

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυµάτων µέχρι τη 

δηµοσίευση του παρόντος σε εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου λόγω 

αδυναµίας λειτουργίας των Συµβουλίων είναι νόµιµες. 

14. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων εκδίδει 

διαπιστωτική πράξη για το διορισµό του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και 

των µελών του Συµβουλίου. 

15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας του οικείου Ιδρύµατος για 

τετραετή θητεία.  

16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες 

του Ιδρύµατος µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται µε 

απόφαση του Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το 

διορισµό του Πρύτανη. Ο Πρύτανης δεν µπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία 

στο ίδιο ίδρυµα. 

β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από το Συµβούλιο του Ιδρύµατος, τρεις 

µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. Στα Α.Ε.Ι. των 

οποίων η θητεία του Πρύτανη ολοκληρώνεται, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 

του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50), στις 31-10-2015, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται εντός 

ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της παρούσας. Στα ίδια Α.Ε.Ι. παρατείνεται η 

θητεία των υπηρετούντων σήµερα Πρυτάνεων µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης 

από την περίπτ. α΄ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων για το διορισµό του Πρύτανη. Σε περίπτωση µη τήρησης των ως άνω 

κατά περίπτωση προθεσµιών η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη 

Σύγκλητο.  

γ) Το Συµβούλιο ή η Σύγκλητος κατά περίπτωση, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για 

τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης. 

δ) Υποψηφιότητες για το αξίωµα του Πρύτανη υποβάλλονται, µε αίτηση των 

ενδιαφεροµένων, ενώπιον του Συµβουλίου ή της Συγκλήτου σε περίπτωση κατά την 
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οποία, σύµφωνα µε την περ. β΄, έχει περιέλθει σε αυτήν η αρµοδιότητα της 

προκήρυξης των εκλογών.  

ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριµελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του 

Συµβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της 

ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθµίδας του οικείου Ιδρύµατος. 

Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η Επιτροπή συγκροτείται, εντός δέκα 

(10) ηµερών, µε απόφαση της Συγκλήτου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

ανακηρύσσει τους υποψήφιους πρυτάνεις µέσα σε δύο µέρες από την συγκρότησή 

της. 

στ) Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαµβάνεται την επόµενη ηµέρα µεταξύ των δύο 

πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών 

διαδικασιών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της 

εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε 

περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, 

επαναλαµβάνεται η όλη εκλογική διαδικασία, µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων 

υποψηφίων.  

17. Ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης 

βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύµατος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους 

οποίους µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του, µε απόφασή του που 

εγκρίνεται από το Συµβούλιο. Με την απόφαση ορισµού των αναπληρωτών 

πρυτάνεων καθορίζεται η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη αν 

αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την εκλογή νέου πρύτανη.Ο αριθµός 

των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. 

18. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται 

από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού 

Κανονισµού: 

α) Προΐσταται του ιδρύµατος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη 

λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόµων, του Οργανισµού 
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και του Εσωτερικού Κανονισµού και µεριµνά για τη συνεργασία των οργάνων του 

ιδρύµατος, των διδασκόντων και των φοιτητών. 

β) Εκπροσωπεί το ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως. 

γ) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή 

των θεµάτων µέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα 

θέµατα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο µέλος της Συγκλήτου. Μεριµνά 

για την εφαρµογή των αποφάσεών της. 

δ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του ιδρύµατος. Μπορεί, 

επίσης, να µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών 

οργάνων του ιδρύµατος. 

ε) Καταρτίζει σχέδιο Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού, τους οποίους 

εισηγείται προς έγκριση στο Συµβούλιο του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον παρόντα νόµο. 

στ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογισµό 

και τελικό οικονοµικό απολογισµό του ιδρύµατος, καθώς και τους αντίστοιχους του 

προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο 

Συµβούλιο. 

ζ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων και 

της εν γένει λειτουργίας του ιδρύµατος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο 

Συµβούλιο. 

η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών. 

θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισµού του προσωπικού του ιδρύµατος και χορηγεί τις 

άδειες απουσίας του προσωπικού. 

ι) Μπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταµένους 

των υπηρεσιών του ιδρύµατος. 

ια) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συµβουλίου του 

ιδρύµατος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του ιδρύµατος. 

ιβ) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συµβουλίου του 

ιδρύµατος, όταν αυτό παραλείπει παρανόµως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει 

των εργασιών του χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

ιγ) Λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων, 

όταν τα αρµόδια όργανα διοίκησης του ιδρύµατος, πλην του Συµβουλίου, αδυνατούν 

να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις. 
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ιδ) Είναι υπεύθυνος για τη λήψη µέτρων για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύµατος. 

ιε) Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύµατος. 

ιστ) Κατανέµει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές 

δραστηριότητες του ιδρύµατος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συµφωνίας 

προγραµµατικού σχεδιασµού. 

ιζ) Οργανώνει και καταργεί τα προγράµµατα σπουδών µε απόφασή του, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συµβούλιο. 

ιη) Ασκεί όσες αρµοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα 

του ιδρύµατος. 

19. Η Σύγκλητος αποτελείται από:  

α) τον πρύτανη, 

β) τους κοσµήτορες, 

γ) τους Προέδρους των Τµηµάτων και µέχρι δύο ανά Σχολή, µε διετή θητεία µη 

ανανεούµενη, µε εναλλαγή των σχολών και µέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των 

Τµηµάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισµού της εκπροσώπησης των 

Προέδρων ορίζεται µε απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ, 

δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των µεταπτυχιακών 

φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι 

οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, 

ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 

και 29, µε διετή θητεία ,µε δυνατότητα επανεκλογής για µία (1) ακόµα θητεία,  που 

εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας 

κατηγορίας προσωπικού και συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, όταν συζητούνται 

θέµατα που αφορούν ζητήµατα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. 

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθµός των µελών της Συγκλήτου µε δικαίωµα ψήφου, 

καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των ανωτέρω, 

προβλέπονται στον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος, 

αντίστοιχα. 

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι 

αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραµµατέας του ιδρύµατος. 
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20. Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες, καθώς και όσες άλλες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του 

Εσωτερικού Κανονισµού: 

α) Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύµατος. 

β) Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία. 

γ) Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, 

εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των 

σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 

που προβλέπεται στο άρθρο 58. Κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, στις 

συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε µετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών 

φοιτητών. 

δ) Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

δια βίου µάθησης. 

ε) Η έγκριση των ειδικών µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών των 

επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 19. 

στ) Η έγκριση των κανονισµών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. 

ζ) Η έγκριση των κανονισµών σπουδών προγραµµάτων σύντοµου κύκλου και δια 

βίου µάθησης. 

η) Η έγκριση του περιεχοµένου όλων των προγραµµάτων σπουδών του ιδρύµατος. 

θ) Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραµµάτων σπουδών σε συνεργασία 

µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

ι) Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαµήνων. 

ια) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη του ιδρύµατος για τον Οργανισµό, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5. 

ιβ) Η διατύπωση σύµφωνης γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για τον 

Εσωτερικό Κανονισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6. 

ιγ) Η διατύπωση γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για ίδρυση ή 

κατάργηση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία ή αλλαγή έδρας σχολών. 

ιδ) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση 

προγραµµάτων σπουδών. 

ιε) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για τον προγραµµατικό σχεδιασµό. 
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ιστ) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για την κατανοµή του συνόλου των 

πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύµατος 

κατά την αντίστοιχη συµφωνία προγραµµατικού σχεδιασµού. 

ιζ) Ασκεί όσες αρµοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα 

του ιδρύµατος. 

ιζ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του ιδρύµατος µε εκπαιδευτικά ή 

µορφωτικά ιδρύµατα και επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

21. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από τον τακτικό 

προϋπολογισµό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, 

καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης 

Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή 

τους. Για τη µεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογηµένη και 

κοστολογηµένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόµηση 

πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εταιρεία Διαχείρισης και 

Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για 

τους οποίους µεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύµατος και να συνάπτει 

συµβάσεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε 

οικονοµικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει 

στη Σύγκλητο λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για την αξιοποίηση των πόρων που 

της διατέθηκαν, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος». 

 
 

Άρθρο 16 

Όργανα της Σχολής 

 
Καταργείται το άρθρο 9 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 της ΠΝΠ 
7/8-10-2015 (Α΄ 127) που κυρώθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161),  το 
οποίο έχει ως εξής: 
 
 «Άρθρο 9 
Όργανα της σχολής 
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1. Όργανα της σχολής είναι: 

α) ο κοσµήτορας, 

β) η κοσµητεία και 

γ) η γενική συνέλευση. 

2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσµήτορα µπορούν να είναι αναγνωρισµένου 

κύρους καθηγητές πρώτης βαθµίδας της Σχολής µε διοικητική εµπειρία, οι οποίοι 

υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που 

εκδίδεται από τον Πρύτανη δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόµενου 

κοσµήτορα. Ο κοσµήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 

λέκτορες της Σχολής µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από 

τον Πρύτανη για τετραετή θητεία.  

β) Η διαδικασία εκλογής του κοσµήτορα διενεργείται από τριµελή επιτροπή 

Καθηγητών Πρώτης Βαθµίδας του ιδρύµατος, από τους οποίους δύο ανήκουν στην 

οικεία σχολή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η τριµελής επιτροπή ορίζεται από τον 

Πρύτανη. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιµότητα, 

οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εντέλει εκδίδει το 

αποτέλεσµα που υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική απόφαση 

διορισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

γ)  Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη 

πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την 

προηγούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται εντός τριών (3) ηµερών 

µεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων. 

Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρµόδιο για 

τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής 

διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της 

αποκλειστικής προθεσµίας των επτά (7) ηµερών από την τελευταία άγονη 

ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή 

ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών, το αρµόδιο 

για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, 

µεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων, από το Συµβούλιο 

υποψηφίων, για την ανάδειξη του Κοσµήτορα, µε τους περιορισµούς της περίπτωσης 

δ΄ της παρούσας παραγράφου. 
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Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψηφοφοριών και της 

κλήρωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 

παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

δ) Ο κοσµήτορας δεν µπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία 

3.Ο κοσµήτορας µπορεί να παυθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου 

του ιδρύµατος, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου 

των µελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του 

4. Ο κοσµήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του 

Εσωτερικού Κανονισµού: 

α) συγκαλεί την κοσµητεία, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή 

των θεµάτων µέλος της κοσµητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα 

θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της κοσµητείας, 

β) επιβλέπει την εφαρµογή των Κανονισµών Σπουδών των Τµηµάτων και την 

τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόµου, του Οργανισµού και του Κανονισµού 

γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της κοσµητείας, 

δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσµητείας, 

ε) συγκροτεί µετά από γνώµη της Κοσµητείας τις επιτροπές αξιολόγησης των 

καθηγητών, κατ’ άρθρο 21 του παρόντος νόµου. Η αρµοδιότητα συγκρότησης των 

επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών, κατ’ άρθρο 19 του παρόντος 

νόµου, ανήκει στη Συνέλευση του Τµήµατος, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της 

Κοσµητείας, και 

στ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων 

που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.  

5. Ο κοσµήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου του την οποία 

υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής.  

6. Ο κοσµήτορας αναπληρώνεται από το διευθυντή τµήµατος, του οποίου 

προηγείται χρονικά η εκλογή.  

7. Η κοσµητεία αποτελείται από: 

α) τον κοσµήτορα της σχολής, 

β) τους προέδρους των τµηµάτων, 

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωµα ψήφου 
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8. Αν η σχολή οργανώνει ένα µόνο πρόγραµµα σπουδών, η κοσµητεία αποτελείται 

από τον κοσµήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθυντή τµήµατος από τρεις 

εκλεγµένους από τη γενική συνέλευση της σχολής καθηγητές και από έναν 

εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής 

ασκεί και τις αρµοδιότητες της συνέλευσης τµήµατος. Τα θέµατα που αφορούν την 

εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του πρύτανη, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

9. Η κοσµητεία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από 

τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού: 

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραµµάτων 

σπουδών. 

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, 

τον προγραµµατισµό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον 

τακτικό απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής 

του ιδρύµατος και των αποφάσεων του Συµβουλίου του της Συγκλήτου και του 

Πρύτανη. 

γ) Τον προγραµµατισµό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη 

θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τµηµάτων. 

δ) Την κατάρτιση και τη δηµοσίευση των µητρώων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 19. 

στ) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλµένων 

διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής. 

η) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράµµατα σπουδών, ύστερα από την 

επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράµµατος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για 

την κατάταξη λαµβάνονται υπόψη η βαθµολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι 

προτιµήσεις τους, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισµού. 

θ) Την έγκριση αλλαγής προγράµµατος σπουδών από φοιτητές της σχολής µε 

µεταφορά πιστωτικών µονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή 

αυτή λαµβάνονται υπόψη η βαθµολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιµήσεις 

των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθµού φοιτητών ανά πρόγραµµα 

σπουδών. 

ι) Την απονοµή τίτλων σπουδών των προγραµµάτων σπουδών που οργανώνει η 

σχολή. 
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ια) Την απονοµή τίτλων Επίτιµου Διδάκτορα, Οµότιµου και Επίτιµου Καθηγητή.  

ιβ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραµµάτων σπουδών σε συνεργασία 

µε άλλα ιδρύµατα.  

ιγ) Τη διατύπωση γνώµης για τον προγραµµατικό σχεδιασµό του ιδρύµατος, κατά 

το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 62. 

ιδ) Τη ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσµητείας. 

ιε) Την τήρηση µητρώων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των καθηγητών της 

σχολής.  

ιστ) Τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης και συµµετοχής στα προγράµµατα 

σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την 

αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά.  

10. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους 

υπηρετούντες λέκτορες της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των 

µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των µελών του Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται µε άµεση, µυστική και 

καθολική ψηφοφορία µεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών 

11. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου ορίζονται στον Οργανισµό και κάθε σχετικό θέµα ορίζεται στον Εσωτερικό 

Κανονισµό του ιδρύµατος».  

 
 

Άρθρο 20 

Όργανα του Τµήµατος 

 
Καταργείται το άρθρο 10 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τις διατάξεις των παρ. 1 έως 
3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Άρθρο 10 
Όργανα του τµήµατος 
 

1. Όργανα του Τµήµατος είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τµήµατος και, 

εφόσον έχουν συσταθεί ή συσταθούν  Τοµείς, γ) ο Διευθυντής του Τοµέα και δ) η 
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Γενική Συνέλευση του Τοµέα. Ως προς το νοµικό καθεστώς των αρµοδιοτήτων των 

οργάνων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 

4009/2011 (Α΄ 195). 

2. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους 

υπηρετούντες λέκτορες του Τµήµατος µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία 

και έχει διετή θητεία. 

Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τµήµατος, για τρίτη 

συνεχή θητεία. 

3. Ο διευθυντής του τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή 

των θεµάτων µέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα 

θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της συνέλευσης, 

β) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισµού, 

γ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων της 

αρµοδιότητας του τµήµατος, 

δ) διαβιβάζει στην κοσµητεία τις απόψεις της συνέλευσης και 

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τµήµατος και τη διαβιβάζει στην 

κοσµητεία. 

4. Ο διευθυντής του τµήµατος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, 

αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή καθηγητή, που 

ορίζεται µε απόφασή του. 

5. Η Συνέλευση του Τµήµατος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους 

υπηρετούντες λέκτορες του Τµήµατος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν από τις 

διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν 

εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(ΕΕΠ), των µελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των 

µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο 

εκπροσώπους των φοιτητών του Τµήµατος (έναν προπτυχιακό και έναν µεταπτυχιακό 

φοιτητή). 

Οι εκπρόσωποι των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική 
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ψηφοφορία µεταξύ των αντίστοιχων µελών τους. Για την εκπροσώπηση των 

φοιτητών εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του παρόντος νόµου 

6. Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται 

από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού 

Κανονισµού: 

α) την εκλογή του διευθυντή του τµήµατος, 

β) την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της 

µάθησης σε αυτό, 

γ) τον ορισµό των διδασκόντων των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών, 

δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραµµάτων για κάθε µάθηµα του 

προγράµµατος σπουδών, 

ε) τη διατύπωση γνώµης προς την κοσµητεία για τρόπους βελτίωσης του 

προγράµµατος σπουδών, 

στ) τη συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος 

σπουδών, 

ζ) την εισήγηση προς την κοσµητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και 

η) την εισήγηση προς την κοσµητεία της σχολής για την ίδρυση προγραµµάτων 

σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου. 

7. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου 

καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού». 

 
 
Καταργούνται οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 28 του ν. 4009/2011, οι οποίες έχουν ως 
εξής: 

«Άρθρο 28  

Γραµµατέας - Διοικητικό προσωπικό 

1. Προϊστάµενος του διοικητικού προσωπικού είναι ο γραµµατέας του ιδρύµατος, 

ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., µε πολύ καλή γνώση 

τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας και αυξηµένη διοικητική εµπειρία. Επιπλέον 

ακαδηµαϊκά προσόντα και άριστη γνώση ξένων γλωσσών συνεκτιµώνται. 

2. Ο γραµµατέας επιλέγεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από 

εισήγηση του πρύτανη, για τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία 

ακόµα τετραετία. Η προκήρυξη της θέσης του γραµµατέα γίνεται από τον πρύτανη 
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δύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος γραµµατέα και ο 

διορισµός του µε πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

3. Θέµατα σχετικά µε τα ειδικότερα προσόντα, τον τρόπο και τη διαδικασία 

επιλογής του γραµµατέα του ιδρύµατος, καθώς και τις αρµοδιότητές του, 

καθορίζονται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος. 

4. Οι αποδοχές του γραµµατέα του ιδρύµατος καθορίζονται στο ύψος των πάσης 

φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για γενικό διευθυντή Υπουργείου». 

 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Άρθρο 30 

Γενικές διατάξεις 

Καταργούνται οι παρ. 3 έως 5 του άρθρου 30 του ν. 4009/2011, οι οποίες έχουν ως 
εξής: 

«3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράµµατος 

µεταπτυχιακών σπουδών, περιλαµβάνει για κάθε πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα που 

αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την 

απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος. 

4.  Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράµµατος 

διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει για κάθε πρόγραµµα σπουδών 

µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές µονάδες, και την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο τρία έτη µε την 

απονοµή διδακτορικού διπλώµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οργανισµό κάθε 

ιδρύµατος. 

5. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης 

και λειτουργίας των κύκλων σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αυτούς». 
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Καταργείται το άρθρο 38 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 38  
Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών 

1. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στο 

στρατηγικό σχεδιασµό του ιδρύµατος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την 

ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 

αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστηµονική συνοχή, αναφέρονται 

σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστηµονικά πεδία των προπτυχιακών 

προγραµµάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο 

σπουδών. 

2. Για τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 32. 

3. Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η 

οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται 

από την κοσµητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις 

κοσµητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόµενο του 

προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της 

κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών και σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου. 

Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση 

της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος 

αναθεώρησης επί µέρους πτυχών του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών. 

4. Στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύµατος µπορούν να 

περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων, και 

µαθήµατα που παρέχονται από σχολές µεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυµάτων, 

όπως ορίζεται στους Οργανισµούς των ιδρυµάτων αυτών. Μεταξύ των δύο 

ιδρυµάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. 

5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τα 

προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών  

6. Επιτρέπεται η συµµετοχή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιµία από το 

ΔΟΑΤΑΠ, µε απόφαση της κοσµητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο».  



55	

	

 
 
 
 

Άρθρο 38 

Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 

 
Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 4009/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 39 
Διδακτορική διατριβή – Προγράµµατα διδακτορικών σπουδών 

1. Η ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών 

ανήκει στην αρµοδιότητα των Πανεπιστηµίων. 

2. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από 

πρότασή της ή των κοσµητειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών, 

οργανώνεται πρόγραµµα µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιέχει τους 

τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών 

µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις 

οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική 

αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις 

ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρµογή του 

και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων του. 

3. Για το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών και το περιεχόµενό του εφαρµόζεται 

η παράγραφος 3 του άρθρου 38. 

4. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων 

διδακτόρων ορίζονται µε τον Οργανισµό. Στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπονται 

οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν µέρει, των υποψήφιων διδακτόρων 

από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράµµατος µαθηµάτων διδακτορικών 

σπουδών. 

5. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος, 

ορίζεται για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ως επιβλέπων καθηγητής και µε την 

προϋπόθεση ότι συναινεί ο οριζόµενος καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειµένου µε αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την 

ίδια διαδικασία µπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές 
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του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος 

της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

β) Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να συνεργάζονται µε Τµήµατα ή Σχολές των 

Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε 

συνεπίβλεψη. Η συνεργασία συνίσταται στον ορισµό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, 

µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των Τµηµάτων Καθηγητή Τ.Ε.Ι. του ίδιου ή 

συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος 

διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, µε τη συναίνεση του ίδιου του οριζόµενου. Τα 

κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. για να συνεργάζονται µε 

τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών 

διατριβών µε συνεπίβλεψη, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη σύµπραξη θέµα 

ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

6. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, 

ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων 

καθηγητών ή ερευνητών προς την κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών. 

Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία µπορεί να 

συνεχίζεται µε αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από 

τριµελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται µε απόφαση της κοσµητείας της 

σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των 

επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών. Δύο µέλη της επιτροπής είναι καθηγητές του 

ιδρύµατος και ένα µέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητής 

ερευνητικού ιδρύµατος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της 

ηµεδαπής, από τα µητρώα του άρθρου 19. Οι επιβλέποντες καθηγητές ή ερευνητές 

δεν µπορούν να οριστούν ως µέλη της επιτροπής. Σε ένα από τα µέλη της επιτροπής 

ανατίθεται από την κοσµητεία η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης 

της διατριβής. Για την απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η θετική 

αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. Άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την 

αξιολόγηση της διατριβής, όπως η διαδικασία της δηµόσιας υποστήριξης ή οι τυχόν 

προαπαιτούµενες δηµοσιεύσεις, ρυθµίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος». 

 
 
 

Άρθρο 43 

Διατµηµατικά ή διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. - Διδακτορικές διατριβές µε συνεπίβλεψη 
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Καταργείται το άρθρο 40 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
της περίπτ. β΄ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 40 
 Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας µεταξύ Α.Ε.Ι. 

1. Τα ιδρύµατα µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράµµατα 

σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία µε σχολές διαφορετικών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, 

που οδηγούν στην απονοµή τίτλου σπουδών του προγράµµατος αυτού. 

2. Για τα προγράµµατα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των 

συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο του 

προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, ο τρόπος εισαγωγής των 

φοιτητών προκειµένου για προγράµµατα δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση 

του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού από 

κάθε ίδρυµα τίτλου σπουδών, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση 

επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών, η 

συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών 

και κάθε σχετικό θέµα. 

2α. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην 

παράγραφο 7 του άρθρου 76 για τη σύσταση των σχολών, προκειµένου για την 

εφαρµογή των τέταρτου και πέµπτου εδαφίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 

του άρθρου 8, κάθε τµήµα που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν 

εντάσσεται σε σχολή νοείται ως µία σχολή. 

3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την 

αρµοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών». 

 
Καταργείται το άρθρο 41 του ν.4009/2011(Α 195), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 41 
Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας µε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής 
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1. Τα ιδρύµατα της ηµεδαπής µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από 

κοινού ή σε συνεργασία προγράµµατα σπουδών µε οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής, 

που οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων τίτλων σπουδών. 

2. Για τα προγράµµατα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των 

συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο του 

προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, οι πηγές 

χρηµατοδότησης, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών, οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού 

προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σπουδών από 

κάθε ίδρυµα, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση επιτροπών για την 

κατάρτιση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων 

διοίκησης και παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι 

γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

εργασιών ή διδακτορικών διατριβών και κάθε άλλο σχετικό θέµα, σύµφωνα µε το 

ισχύον νοµικό πλαίσιο που διέπει τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές της 

χώρας κάθε συνεργαζόµενου ιδρύµατος. 

3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την 

αρµοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών». 

 
Καταργείται το άρθρο 42 του ν. 4009/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 42  
Συνεργασία Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 

1. Τα Πανεπιστήµια µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράµµατα 

σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου και τα Τ.Ε.Ι. προγράµµατα σπουδών δεύτερου 

κύκλου τα οποία οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων τίτλων σπουδών, σε 

συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή µε αντίστοιχα 

ιδρύµατα της ηµεδαπής που υπάγονται στον δηµόσιο τοµέα. 

2. Για τη συνεργασία αυτή καταρτίζεται, ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας της 

σχολής µεταπτυχιακών σπουδών και απόφαση του πρύτανη, πρωτόκολλο 

συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων στο οποίο καθορίζονται το 

αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, οι πηγές 
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χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση 

τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. µε αναφορά του συνεργαζόµενου ερευνητικού 

ιδρύµατος, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου σπουδών, η συγκρότηση επιτροπών για 

την κατάρτιση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών, η συγκρότηση 

οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών, η γλώσσα ή 

οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής εργασιών, η συµµετοχή των µελών των 

συνεργαζόµενων φορέων στη διδασκαλία και στην επίβλεψη µεταπτυχιακών 

εργασιών και διδακτορικών διατριβών και κάθε σχετικό θέµα. 

3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την 

αρµοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών». 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 48 

Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

Καταργείται το άρθρο 12 του ν. 4009/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 12 
Όργανα της σχολής δια βίου µάθησης 
 
Η σχολή δια βίου µάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία 

προς τη σχολή µεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισµό και τον 

κανονισµό σπουδών δια βίου µάθησης, ο οποίος αποτελεί τµήµα του Εσωτερικού 

Κανονισµού του ιδρύµατος». 

 
 
 
Καταργείται το άρθρο 43 του ν.4009/2011(Α 195), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 43  
Προγράµµατα σπουδών δια βίου µάθησης 
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1. Τα ιδρύµατα µπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράµµατα σπουδών 

δια βίου µάθησης, που οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων πιστοποιητικών µη 

τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 

3879/2010 (Α΄ 163), στο πλαίσιο της σχολής δια βίου µάθησης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 7. 

2. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για 

την έγκριση των προγραµµάτων σπουδών δια βίου µάθησης, οι ειδικότεροι όροι και 

οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα όργανα διοίκησής τους, οι όροι και η 

διαδικασία ορισµού τους, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά. 

3.  Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 

κοσµητείας της σχολής δια βίου µάθησης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και 

τη διοίκηση του προγράµµατος δια βίου µάθησης. Ο ορισµός ή µη διδάκτρων, και ο 

καθορισµός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους γίνεται µε απόφαση του 

Συµβουλίου του ιδρύµατος, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας της 

σχολής και γνώµη της Συγκλήτου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για τα 

προγράµµατα σπουδών διατάξεις, καθώς και ο Οργανισµός και ο Εσωτερικός 

Κανονισµός του ιδρύµατος. 

4. Τα Α.Ε.Ι. µπορούν να οργανώνουν τα προγράµµατα δια βίου µάθησης και µε 

µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των 

προηγούµενων παραγράφων». 

 

 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΣΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 70 

Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Καταργούνται τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτ. ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), τα οποία, όπως προστέθηκαν µε την παρ. 1 του 
άρθρου 198 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), έχουν ως εξής: 
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    «Όσοι υποψήφιοι επιθυµούν να µοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας, 

οποιουδήποτε επιπέδου, µε προσκόµιση πτυχίου ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώµατος οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής, κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συµβούλους 

κλάδων της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωµατικών αρχών 

στην Ελλάδα ή, για τις περιπτώσεις επιλογών όπου αρµόδια συµβούλια αποτελούνται 

και από τα µέλη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, και από εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης 

γλώσσας. Οι εξεταζόµενοι βαθµολογούνται µε δεκάβαθµη κλίµακα και ο τελικός τους 

βαθµός είναι ο µέσος όρος των βαθµών των δύο εξεταστών. Οι υποψήφιοι που 

βαθµολογούνται µε βαθµό µικρότερο του πέντε (5) δεν µοριοδοτούνται για τη γνώση 

της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη γλώσσα ορίζονται για τους µεν 

υποψήφιους σχολικούς συµβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης µε απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τα δε άλλα στελέχη 

της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για την 

οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

 


