«Ίδπςζη Πανεπιζηημίος Γςηικήρ Αηηικήρ και λοιπέρ διαηάξειρ»
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Αηηικήρ
Άπθπο 1
Ίδπςζη Πανεπιζηημίος Γςηικήρ Αηηικήρ
1. Ιδξχεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ παξφληνο, ην
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαηά ην
άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο θαη θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄ 114), κε έδξα ην Αηγάιεσ. Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην
Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά (Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά), κε έδξα ηνλ Πεηξαηά,
θαη ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζελψλ (Σ.Δ.Ι. Αζελψλ), κε έδξα ην
Αηγάιεσ, απνξξνθψληαη απηνδηθαίσο απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ρσξίο
άιιε δηαδηθαζία θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Η ίδξπζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο
ζπλδένληαη θπξίσο, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, κε ηα αθφινπζα γλσζηηθά πεδία:
α) Κνηλσληθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο,
β) Δπηζηήκεο Μεραληθνχ,
γ) Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ,
δ) Δπηζηήκεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο
ε) Καιιηηερληθέο πνπδέο.
2. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε
δηαηχπσζε ζε φια ηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ πεξί αθηλήησλ, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ απνξξνθψκελσλ Ιδξπκάησλ. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο,
σο δηάδνρν ζρήκα, ζπλερίδεη απηνδηθαίσο ηηο εθθξεκείο δίθεο, ρσξίο λα απαηηείηαη
εηδηθή δηαδηθαζηηθή πξάμε ζπλέρηζεο γηα θαζεκία απφ απηέο. Ο εμνπιηζκφο, ηα
εξγαζηήξηα, ηα αξρεία θαη νη βηβιηνζήθεο ησλ απνξξνθψκελσλ Σκεκάησλ/ρνιψλ
Σ.Δ.Ι. κεηαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, Σκήκαηα/ρνιέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Αλ ν εμνπιηζκφο, ηα εξγαζηήξηα, ηα αξρεία θαη νη

βηβιηνζήθεο αλήθνπλ ζε έλα εθ ησλ απνξξνθψκελσλ Σκεκάησλ Σ.Δ.Ι. ηεο
ππνπεξίπη. δδ΄ ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4, κεηαθέξνληαη ζε έλα εθ ησλ
αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, χζηεξα απφ απφθαζε
ηεο Γηνηθνχζαο πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο.
3. Μεηαβνιέο ζην ηδξπφκελν κε ηνλ παξφληα λφκν Παλεπηζηήκην, θαζψο θαη ζηηο
ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα απηνχ, φπσο ελδεηθηηθά ζπγρψλεπζε, θαηάηκεζε,
κεηνλνκαζία, κεηαβνιή έδξαο, γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 5 θαη 10 ηνπ λ. 4485/2017.

Άπθπο 2
σολέρ και Σμήμαηα
1. ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ηδξχνληαη νη θάησζη ρνιέο θαη Σκήκαηα:
α) ρνιή Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη
απφ:
αα) ην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ,
ββ) ην Σκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο,
γγ) ην Σκήκα Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο,
δδ) ην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ,
εε) ην Σκήκα Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο,
ζηζη) ην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ,
δδ) ην Σκήκα Ναππεγψλ Μεραληθψλ,
εε) ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.
β) ρνιή Γηνηθεηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ & Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ:
αα) ην Σκήκα Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο,
ββ) ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,
γγ) ην Σκήκα Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ,
δδ) ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο,
εε) ην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο.
γ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ:

αα) ην Σκήκα Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο,
ββ) ην Σκήκα Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο,
γγ) ην Σκήκα πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο,
δδ) ην Σκήκα Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ.
δ) ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία
ζπγθξνηείηαη απφ:
αα) ην Σκήκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ,
ββ) ην Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο,
γγ) ην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο,
δδ) ην Σκήκα Μαηεπηηθήο,
εε) ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο,
ζηζη) ην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο,
δδ) ην Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο.
ε) ρνιή Δπηζηεκψλ Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία
ζπγθξνηείηαη απφ:
αα) ην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
ββ) ην Σκήκα Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ & Πνηψλ
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη νη έδξεο
ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο,
αθνινπζνχκελεο θαηά ηα ινηπά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
4485/2017 (Α΄ 114).

Άπθπο 3
Όπγανα Γιοίκηζηρ
1. Απφ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαηαξγνχληαη ηα
πθηζηάκελα κνλνκειή θαη ζπιινγηθά φξγαλα ησλ απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι..
2. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ πγθιήησλ αζθνχληαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απφ ηνπ
δηνξηζκνχ ηεο. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή είλαη ελδεθακειήο, απνηεινχκελε απφ κέιε
Γ.Δ.Π. Α.Δ.Ι., ελεξγά ή αθππεξεηήζαληα, ή θαη δηαθεθξηκέλα κέιε ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ κε εκπεηξία δηνίθεζεο θαη έρεη ζεηεία έσο ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2018. Η
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, νξίδεηαη ν Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο απηήο
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Ο Πξφεδξνο, ν νπνίνο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο Πξχηαλε,
κπνξεί κε απφθαζή ηνπ θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ λα κεηαβηβάδεη
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Η Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο γηα ηε κειέηε ή ηε δηεθπεξαίσζε
ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο.
3. Πξνζσξηλνί Κνζκήηνξεο θαη Πξφεδξνη Σκεκάησλ νξίδνληαη χζηεξα απφ θιήξσζε
κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4,
θαηαξγνχκελσλ

κνλνπξφζσπσλ

νξγάλσλ

αλά

αθαδεκατθή

κνλάδα

ησλ

απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι. θαη κέρξη ηελ αλάδεημε κε εθινγηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 5, κε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο. ε
πεξίπησζε κνλαδηθνχ ππνςεθίνπ αλαθεξχζζεηαη πξνζσξηλφο Κνζκήηνξαο –
Πξφεδξνο ρσξίο θιήξσζε. Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
Πξφεδξνη ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο,
ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Σ.Δ.Ι. Αζήλαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιήξσζε γηα πξνζσξηλνί Πξφεδξνη ηνπ Σκήκαηνο, ζην νπνίν
εληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ππνςεθίνπ, κε
απνδνρήο, παξαίηεζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θέλσζεο ηεο ζέζεο πξηλ ηε
δηελέξγεηα εθινγψλ, ηε ζέζε θαηαιακβάλεη ην αξραηφηεξν κέινο Γ.Δ.Π. ηεο νηθείαο
αθαδεκατθήο κνλάδαο, μεθηλψληαο απφ ηελ α΄ βαζκίδα θαη έσο ηε βαζκίδα ηνπ
αλαπιεξσηή, πξνθεηκέλνπ γηα Κνζκήηνξα, θαη έσο ηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ γηα
Πξφεδξν Σκήκαηνο. Οη πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο Κνζκήηνξα θαη Πξνέδξνπ
νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο
ζπγθξνηνχληαη θαη ηα πξνζσξηλά ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ, ζηα
νπνία κεηέρνπλ ηα κέιε ησλ αληίζηνηρσλ θαηαξγνχκελσλ νξγάλσλ ησλ
απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι. θαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππνπεξηπη. ββ΄ ηεο πεξίπη. α΄
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4485/2017. Μέρξη ηνλ νξηζκφ ησλ κνλνπξφζσπσλ
θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, ηηο
αξκνδηφηεηεο απηψλ αζθνχλ ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή, αληίζηνηρα.

4. Σελ 1-4-2018 ιήγεη απηνδηθαίσο ε ζεηεία φισλ ησλ πξνζσξηλψλ κνλνπξφζσπσλ
θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο θαη ηελ 1-9-2018 ιήγεη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο, θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ νη πεξί απηήο δηαηάμεηο.
Οη πξνζεζκίεο απηέο κπνξεί λα παξαηείλνληαη κέρξη δχν θνξέο, γηα ην ζχλνιν ή κε
ησλ νξγάλσλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
5. Η πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
έσο ηελ 15-3-2018 γηα ηα φξγαλα ρνιψλ θαη Σκεκάησλ θαη έσο ηελ 31ε Μαΐνπ 2018
γηα Πξχηαλε θαη Αληπξπηάλεηο, αλαινγηθά εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
άξζξσλ 15, 19 θαη 23 ηνπ λ. 4485/2017. Αλ δελ ηεξεζεί ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε
αξκνδηφηεηα ηεο πξνθήξπμεο πεξηέξρεηαη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη αλ απηή
αδξαλεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα επηά (7) εκεξψλ, ε ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα πεξηέξρεηαη
ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο,
ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν, είλαη αξκφδηνο θαη γηα ηελ έγθαηξε
πξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη
ησλ Δ.ΓΙ.Π., Δ.Σ.Δ.Π. ζηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο. Οη εθινγέο γηα Γ/ληεο
Σνκέσλ δηελεξγνχληαη φηαλ ζπζηήλνληαη Σνκείο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.
4485/2017.
6. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ ηαθηηθνχ
νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, ηνπ ηειηθνχ νηθνλνκηθνχ
απνινγηζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ
πνπ αθνξά ζην Ίδξπκα.

Άπθπο 4
Πποζωπικό
1. α) Σα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι. απνθηνχλ ηνπο αθαδεκατθνχο
ηίηινπο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη’ αληηζηνίρηζε
ησλ θαηερφκελσλ ζέζεσλ (α΄ βαζκίδαο, αλαπιεξσηέο, επίθνπξνη, ππεξεηνχληεο
ιέθηνξεο), θαη ππνβάιινληαη ζην αθαδεκατθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ησλ κειψλ
Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ απφ 1-9-2018, κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε πνπ θαηέρνπλ
(ηαθηηθή ζέζε ή πξνζσπνπαγή), ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ εηψλ πνπ έρνπλ δηαλπζεί

ζηελ εθάζηνηε βαζκίδα, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα θαη κε ηελ επηθχιαμε
ηεο πεξίπη. γ΄.
β) πγθεθξηκέλα, ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι. εληάζζνληαη ζηα
Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο σο εμήο:
αα) Μέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο:
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ
Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα
Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
ή ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζχκθσλα
κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπη. δδ΄.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι.
Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Ναππεγψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι.
Αζήλαο κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ή
ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπη. δδ΄.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο ή ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπη. δδ΄.

Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ
Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη
πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γξαθηζηηθήο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην
Σκήκα Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ ηνπ Σ.Δ.Ι.
Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη
ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα Δζσηεξηθήο
Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο ηνπ
Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην
Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην
Σκήκα Δξγνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Αθηηλνινγίαο θαη Αθηηλνζεξαπείαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ Σ.Δ.Ι.
Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.

Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην
Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην
Σκήκα Μαηεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη
ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη
ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ & Πνηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο.
ββ) Μέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά:
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά εληάζζνληαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.

Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι.
Πεηξαηά εληάζζνληαη ζην Σκήκα Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Σ.Δ.Ι.
Πεηξαηά εληάζζνληαη ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο ή ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπη. δδ΄.
γγ) Γηα ηε έληαμε εθδίδεηαη, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, αλαξηεηέα ζηε
«ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
δδ) Όζνλ αθνξά ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο
Σερλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, εληάζζνληαη ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη
Ηιεθηξνληθψλ

Μεραληθψλ

ή

ζην

Σκήκα

Μεραλνιφγσλ

Μεραληθψλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, κε βάζε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη ηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Ιδξχκαηνο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο, πνπ
εθδίδεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ
Σκήκαηνο

Πνιηηηθψλ

Μεραληθψλ

ΣΔ

θαη

Μεραληθψλ

Σνπνγξαθίαο

θαη

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ
Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ή ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο θαη ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά εληάζζνληαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ή ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
γ) αα) Οη ζέζεηο θαζεγεηψλ α΄ βαζκίδαο, πνπ ππεξεηνχλ ζηα απνξξνθψκελα Σ.Δ.Ι.
θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη εληάζζνληαη ζην Παλεπηζηήκην

Γπηηθήο Αηηηθήο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β΄, κεηαηξέπνληαη απηνδηθαίσο ζε
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο κειψλ Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίνπ. Όπνηνο θαηέρεη πξνζσπνπαγή
ζέζε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, κπνξεί λα δεηά ηε κεηαηξνπή ηεο
πξνζσπνπαγνχο ζέζεο ηνπ ζε κφληκε ηαθηηθή ζέζε ηεο ίδηαο βαζκίδαο. Η κεηαηξνπή
ζέζεο δηελεξγείηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο χζηεξα απφ
δηαπίζησζε ζπλδξνκήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ πεξίπη. iii ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 1268/1982 (Α΄ 87), φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, πξνζφλησλ.
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κέρξη 31 Απγνχζηνπ 2024 ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη
εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ
κέιε Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίνπ (θαζεγεηέο α΄ βαζκίδαο) κε εηήζηα ζεηεία αλαλεψζηκε.
πγθξνηείηαη κία επηηξνπή γηα θάζε ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Οη
αηηήζεηο εμεηάδνληαη ακειιεηί θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή
ηνπο κε πιήξε θάθειν.
ββ) Η απφθαζε ηεο επηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Όηαλ εγθξηζεί ή αλ δελ αλαπεκθζεί κέζα ζε
έλα κήλα απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζην Τπνπξγείν, ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ή ν Πξχηαλεο εθδίδεη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζέζεο ζρεηηθή δηαπηζησηηθή
πξάμε πνπ κλεκνλεχεη ηε ζέζε θαη ην φλνκα απηνχ πνπ ηελ θαηέρεη θαη δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
γγ) Με ηελ απνρψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κέινπο Γ.Δ.Π. πνπ θαηέρεη
πξνζσπνπαγή ζέζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε ζέζε ηνπ
κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο ζε ηαθηηθή ζέζε ηεο ίδηαο βαζκίδαο ηνπ αληίζηνηρνπ
Σκήκαηνο. Γηα ηε κεηαηξνπή ζπληάζζεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
δ) Γηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα κεηαηξνπήο πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνζσπνπαγνχο ζέζεο ζε ηαθηηθή δελ ζίγνληαη.
ε) Οη δηαδηθαζίεο εθινγήο ζε λέεο ζέζεηο κειψλ Γ.Δ.Π. γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί
πξνθήξπμε έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο εμέιημεο ή
κνληκνπνίεζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί αίηεζε απφ ην ελδηαθεξφκελν γηα
εμέιημε κέινο Γ.Δ.Π. έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο
κεηαθίλεζεο πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπλερίδνληαη

θαλνληθά απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη θαη νινθιεξψλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
ησλ αληίζηνηρσλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 Σκεκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. α΄, ζηελ ππνπεξίπη. δδ΄ ηεο
πεξίπη. β΄ θαη ζηελ πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο.
ζη) Οη κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. απφ Σκήκα ζε Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο, δηελεξγνχληαη κεηά ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ
ρνιψλ θαη Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο κε εθινγηθή δηαδηθαζία,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195).
δ) Σα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ κεηαθηλνχληαη ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα αλαηεζεηκέλα ζε
απηνχο δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην Σκήκα πξνέιεπζεο, ζε πξνπηπρηαθέο θαη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εμακήλσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ γηα
ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018.
2. α) Σα κέιε ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.), Δηδηθνχ
Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη Σερληθψλ Δξγαζηεξίσλ
κεηαθέξνληαη ζε Σκήκαηα/ρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε
ηελ αληηζηνηρία ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, άιισο ζην Ίδξπκα, αλαιφγσο
κε ην πνπ αλήθνπλ νη ζέζεηο ηνπο, κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε πνπ θαηέρνπλ
(ηαθηηθή ζέζε ή πξνζσπνπαγή). Όζνλ αθνξά ζηα κέιε Δ.ΓΙ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ
Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, εληάζζνληαη ζην
Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ή ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ, κε βάζε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ
Ιδξχκαηνο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο, κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο, πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με
ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ηα κέιε Δ.ΓΙ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι.
Αζήλαο εληάζζνληαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ή
ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηα κέιε
Δ.ΓΙ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο θαη
ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά εληάζζνληαη ζην Σκήκα

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ή ζην Σκήκα
Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
β) Οη εθθξεκείο δηαδηθαζίεο θξίζεο θαη κνληκνπνίεζεο κειψλ Δ.ΓΙ.Π θαη Δ.Σ.Δ.Π.
νινθιεξψλνληαη απφ ηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
ζην νπνίν κεηαθέξνληαη.
3. Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηα
απνξξνθψκελα Σ.Δ.Ι., κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο
κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε πνπ θαηέρεη (ηαθηηθή ζέζε ή πξνζσπνπαγή) θαη ζηελ
ίδηα θαηεγνξία, θιάδν, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα.
4. Λνηπφ πξνζσπηθφ ησλ δχν Σ.Δ.Ι. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο, αθαδεκατθνί
ππφηξνθνη, δηθεγφξνη κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη πάγηα κεληαία ακνηβή, θαζψο
θαη ινηπέο θαηεγνξίεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο θαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο
κε ην ίδην θαζεζηψο, φξνπο θαη δηάξθεηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπλαθζείζεο
ζπκβάζεηο έξγνπ.
5. Η κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ησλ παξ. 2 θαη 3 δηαπηζηψλεηαη κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ε νπνία αλαξηάηαη ζηε «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», εληφο
δχν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο ηδίσο γηα ηε δηαδηθαζία
κεηαηξνπήο ζέζεο, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ απηψλ, ηε κεηαθνξά ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ.

Άπθπο 5
Φοιηηηέρ
1. Οη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ ησλ απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι εληάζζνληαη
απηνδίθαηα ζηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ
αληηζηνηρία ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4. Φνηηεηέο ηεο εηζαγσγηθήο
θαηεχζπλζεο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ

θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο
εληάζζνληαη απηνδίθαηα ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο. Φνηηεηέο ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο
θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ
Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο εληάζζνληαη απηνδίθαηα
ζην Σκήκα Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο. Φνηηεηέο ησλ εηζαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
θαη Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο θαη θνηηεηέο ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά
εληάζζνληαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο.

Φνηηεηέο

ηεο

εηζαγσγηθήο

θαηεχζπλζεο

Γηνίθεζεο

Σνπξηζηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο θαη θνηηεηέο ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο Γηνίθεζεο
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά εληάζζνληαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο
Σερλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, εληάζζνληαη ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη
Ηιεθηξνληθψλ

Μεραληθψλ

ή

ζην

Σκήκα

Μεραλνιφγσλ

Μεραληθψλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ
αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο έσο ηελ
30ε επηεκβξίνπ 2018, ε νπνία δελ αλαθαιείηαη.
2. Σα πξνπηπρηαθά καζήκαηα Σκεκάησλ ησλ απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι., ζπλερίδνληαη
ζχκθσλα κε ην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ
εμακήλσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018. Σα πξνπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
εθαξκφδνληαη απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018- 2019. Η
δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 4009/11. Σα πξνγξάκκαηα
απηά ζεσξνχληαη πηζηνπνηεκέλα έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο
απφ ηελ Α.ΓΙ.Π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 70 έσο θαη 72, θαη ηνπ
δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπη. δ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4009/11 (Α΄ 195).
3. Με πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο πλέιεπζεο
Σκήκαηνο, γίλεηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ

Σκεκάησλ ησλ απνξξνθψκελσλ Σ.Δ.Ι. κε καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ
Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
4. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο επηζπκεί λα νινθιεξψζεη ηνλ πξψην θχθιν
ζπνπδψλ Σκήκαηνο Σ.Δ.Ι. ππνβάιιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηε γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο έσο ηελ 30ε

επηεκβξίνπ 2018, ε νπνία δελ αλαθαιείηαη. Γηα ηε

δηεμαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε
ησλ θνηηεηψλ, ηελ παξνρή ηίηισλ ζπνπδψλ, ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη πάζεο
θχζεσο βεβαηψζεσλ ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ηε
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ζε απνθνίηνπο ησλ Σκεκάησλ ησλ δχν
Σ.Δ.Ι. πνπ απνξξνθψληαη, αξκφδηνη είλαη ηα κέιε Γ.Δ.Π. θαη ηα φξγαλα ησλ
Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία ηεο
παξ. 1. Ο παξερφκελνο ηίηινο ζπνπδψλ θέξεη ηνλ πθηζηάκελν θαηά ην ρξφλν
εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή ηίηιν θαη ηχπν.
5. Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ησλ δπν Σ.Δ.Ι.
ζπλερίδνληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ εγγεγξακκέλνπο
θνηηεηέο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 4485/2017, ζχκθσλα
κε ην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. ηνπο απνθνίηνπο ησλ Π.Μ.. απνλέκεηαη
κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο Σκήκαηνο Σ.Δ.Ι. κε ηνλ πθηζηάκελν θαηά ην ρξφλν
εηζαγσγήο ηνπο ηίηιν θαη ηχπν.
6. Με πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή ηνπ Πξχηαλε δηαπηζηψλεηαη
ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηα λέα Σκήκαηα, θαζψο θαη ε
εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζή ηνπο.

Άπθπο 6
ύζηαζη Γικαζηικού Γπαθείος ηος Νομικού ςμβοςλίος ηος Κπάηοςρ ζηο
Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Αηηικήρ
1. ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ζπληζηάηαη Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.).
2. ην Γηθαζηηθφ Γξαθείν πξνΐζηαηαη Πάξεδξνο ηνπ Ν..Κ., ν νπνίνο έρεη:
α) ηε γεληθή επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ, ηελ επηκέιεηα γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο
ηνπ,

β) ηε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα ζε λνκηθήο θχζεσο εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινπλ ν
Πξχηαλεο θαη, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξχηαλε, ε χγθιεηνο, ην Πξπηαληθφ
πκβνχιην θαη νη Αληηπξπηάλεηο ηνπ Ιδξχκαηνο,
γ) ηε δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Ιδξχκαηνο ελψπηνλ φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ,
ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ, δηαηηεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε άιιεο αξρήο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο.
3. Η γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα αζθείηαη κέζσ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ. Η
δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηελεξγείηαη είηε απφ ηνλ Πξντζηάκελν
ηνπ Γξαθείνπ, είηε απφ δηθεγφξνπο, ζηνπο νπνίνπο θαηαλέκνληαη νη ππνζέζεηο κε
επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ.
4. Γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ν
Πάξεδξνο ηνπ Ν..Κ..
5. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Παξέδξσλ ηνπ Ν..Κ. απμάλνληαη θαηά κία (1).
6. ην Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζπληζηψληαη δχν ζέζεηο δηθεγφξσλ κε
έκκηζζε εληνιή, νη νπνίνη επηθνπξνχλ ηνλ Πάξεδξν ηνπ Ν..Κ. ζην έξγν ηνπ. Γηα ηελ
πξφζιεςε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4194/2013 (Α΄ 208).
Μέρξη ηελ πξφζιεςε ησλ δηθεγφξσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηθεγφξνη
ακεηβφκελνη θαηά ππφζεζε.
7. Ο Πξχηαλεο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ, κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ζε νπνηνπδήπνηε βαζκνχ δηθαζηήξην ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο
θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ζε δηθεγφξν ή δηθεγφξνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζην
Γηθαζηηθφ Γξαθείν, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην θφξην ησλ εθθξεκνπζψλ ζην
Γηθαζηηθφ Γξαθείν ππνζέζεσλ ή ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ηεο ππφζεζεο θαη ηεο
πνιππινθφηεηαο ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο.
8. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα φξγαλα ησλ ρνιψλ θαη ησλ
Σκεκάησλ, ην πξνζσπηθφ θάζε θαηεγνξίαο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηα φξγαλα δηαρείξηζεο
ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ππνρξενχληαη λα
παξέρνπλ ζην Γηθαζηηθφ Γξαθείν θάζε έγγξαθν πνπ θαηέρνπλ ή ηνπο δεηεζεί απφ
απηφ γηα ηε λνκηθή ππεξάζπηζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο εθθξεκνχζεο ζην Γηθαζηηθφ
Γξαθείν ππνζέζεηο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη λα παξέρνπλ ζε απηφ εγγξάθσο
ην ηζηνξηθφ (πξαγκαηηθφ) ηεο ππφζεζεο.
9. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γηθαζηηθφ Γξαθείν
ηελ απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Γηα ηε γξακκαηεηαθή

ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ, ν Πξχηαλεο δηαζέηεη κέρξη δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν έηε πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί.

Άπθπο 7
1. α) Γηαδηθαζηηθέο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απνξξφθεζε
ησλ Σκεκάησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Α.Δ.Ι. θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νχηε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
2. Ο Οξγαληζκφο θαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Ιδξχκαηνο εθδίδνληαη ζε
πξνζεζκία ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ λ. 4485/2017.
3. Δθθξεκείο ππνζέζεηο κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ δχν Σ.Δ.Ι. ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά ηελ 1-9-2018 παξαπέκπνληαη θαη θξίλνληαη απφ ην
αξκφδην πιένλ Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κειψλ Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ.
4. Αλ ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή κνλνπξφζσπα ή ζπιινγηθά φξγαλα
δηνίθεζεο αδπλαηνχλ ή παξαιείπνπλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο ή λα ελεξγήζνπλ
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα λφκν αξκνδηφηεηέο ηνπο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ε αξκνδηφηεηα πεξηέξρεηαη ζηε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή ζηε χγθιεην.
5. Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο (κεηαηάμεηο θιπ.) ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
6. ηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο Σκεκάησλ θαη Σνκέσλ ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε
Γ.Δ.Π. είηε θαηέρνπλ ηαθηηθέο είηε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο. Οη θαηέρνληεο
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο εθιέγεζζαη ζε ζέζεηο
κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Οη αηηήζεηο κεηαηξνπήο ηεο πξνζσπνπαγνχο
ζέζεο ζε κφληκε ηαθηηθή, ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξίπη. αα΄ ηεο πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 4 εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη
ππνςεθηφηεηα γηα εθινγή ηνπ ζε ζέζε δηνίθεζεο θαη ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο κε ηε
ιήςε απφθαζεο ηεο επηηξνπήο, αθφκε θη αλ δελ έρεη εθδνζεί δηαπηζησηηθή πξάμε θαη
παξφηη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο επέξρνληαη κεηά ηελ 1-92018, νπφηε θαη γίλεηαη ε ππαγσγή ζε θαζεζηψο κειψλ Γ.Δ.Π. παλεπηζηεκίνπ. Αλ
χζηεξα απφ έιεγρν λνκηκφηεηαο αθπξσζεί πξάμε κεηαηξνπήο ζέζεο θαζεγεηή πνπ

αλαδείρζεθε φξγαλν δηνίθεζεο, αθπξψλεηαη ε εθινγή ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία ηνπ λ. 4485/2017 πεξί αθχξσζεο εθινγήο.
7. ηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4009/2011 δελ κεηέρνπλ ηα κέιε
Γ.Δ.Π. (θαζεγεηέο α΄ βαζκίδαο) πνπ εληάζζνληαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Καη’ εμαίξεζε κεηέρνπλ ζηα ήδε
ζπζηαζέληα εθιεθηνξηθά ζψκαηα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
8. Καηαξγνχληαη νη πεξηπη. Α΄ θαη Γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1404/1983 (Α΄
173), ην π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), π.δ. 95/2013 (Α΄ 133 /5-6-2013), π.δ. 68/2016 (Α΄
123), κε ηελ επηθχιαμε ηεο κεηαβαηηθήο ιεηηνπξγίαο σο νξίδεηαη ζην άξζξν 5.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Γομέρ Γιεηούρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ
Άπθπο 8
Κένηπα Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ
1. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄ 114), νη ιέμεηο «ζχκθσλε γλψκε»
αληηθαζίζηαληαη απφ ηε ιέμε «πξφηαζε».
2. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4485/2017, κεηά ηε ιέμε «Πξνζφλησλ»
πξνζηίζεηαη ε θξάζε «φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 46Α.
3. Μεηά ην άξζξν 46 ηνπ λ. 4485/2017 πξνζηίζεηαη άξζξν 46Α πνπ έρεη σο εμήο:
Άξζξν 46Α
Κέληξα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη
κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1, ηδξχεηαη ζε θάζε Α.Δ.Ι. Κέληξν
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Δ.Δ.), πνπ απνηειεί αθαδεκατθή κνλάδα ηνπ
Ιδξχκαηνο. Η πξφηαζε ηεο πγθιήηνπ αλαγξάθεη: α) ηα γλσζηηθά αληηθείκελά πνπ
ζεξαπεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Δ.Δ. θαη ηα νπνία πξέπεη λα ηεινχλ ζε ζρεηηθή
ζπλάθεηα κε έλα εθ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζεξαπεχνπλ ηα Σκήκαηα ηνπ
Ιδξχκαηνο, β) ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
πξνγξακκάησλ, ήηνη πξνζσπηθνχ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη πνην κέξνο
απφ απηνχο ην Α.Δ.Ι. κπνξεί λα δηαζέζεη, κε ηαπηφρξνλε εθηίκεζε ηνπ εηήζηνπ
θφζηνπο γηα ην κέξνο ησλ πφξσλ πνπ ην Α.Δ.Ι. δελ κπνξεί λα θαιχςεη. ε πεξίπησζε
δηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζην
νηθείν Α.Δ.Ι. ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13, ε πξάμε παξαρψξεζεο πξνζθνκίδεηαη γηα ηελ

έθδνζε ηεο απφθαζεο ίδξπζεο, γ) ηε ζθνπηκφηεηα ίδξπζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο
εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ζχκθσλα κε ην
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, πνπ θαηαξηίδνληαη
βάζεη ηνπ λ. 3879/10 (Α΄ 163). Η ζθνπηκφηεηα ίδξπζεο κπνξεί λα ηεθκεξηψλεηαη κε
πξνηάζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο, ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη Δπηζηεκνληθψλ Δλψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ
νπνία εδξεχεη ην Α.Δ.Ι., πξνηάζεηο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., θαζψο θαη πξνηάζεηο ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ εθδίδεηαη έσο ηηο 31 Μαξηίνπ, θαζνξίδεηαη ν κέγηζηνο
αξηζκφο εηζαθηέσλ θαη’ έηνο.
2. Όξγαλα ηνπ Κ.Δ.Δ. είλαη:
α) ην πκβνχιην,
β) ν Πξφεδξνο,
γ) νη Γηεπζπληέο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
3. α) Σν πκβνχιην είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη:
αα) απφ ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη ν Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιχκαηνο, ηνλ Αληηπξχηαλε Έξεπλαο θαη Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο,
ββ) ηξία κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ ηδξχκαηνο, κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο, νκνίσο κέιε
Γ.Δ.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο, πνπ επηιέγνληαη απφ ηε χγθιεην γηα ηεηξαεηή ζεηεία, χζηεξα
απφ εηζεγήζεηο ησλ πλειεχζεσλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο,
γγ) ηνλ Γηεπζπληή πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζπδεηάηαη
κεηέρεη θαη ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
β) Σν πκβνχιην έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Κ.Δ.Δ.:
αα) δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Κ.Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο ηδξπηηθήο απφθαζεο ηεο
παξ. 1,
ββ) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηελ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ,
γγ) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην πξνο έγθξηζε ηα δηεηή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ
Κ.Δ.Δ., ηα νπνία κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο θνηλνπνηνχληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
δδ) επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,
εε) θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απνλέκεη ην Κέληξν,
ζηζη) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην πξνο έγθξηζε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Κ.Δ.Δ.,

δδ) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην πξνο έγθξηζε ηελ εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ
ηνπ Κ.Δ.Δ., ε νπνία αθνχ εγθξηζεί θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ,
εε) νξίδεη νκάδεο γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ηνπ Κέληξνπ,
ζζ) εγθξίλεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
ζπλάπηεη ην Κ.Δ.Δ. γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο.
4. Ο Πξφεδξνο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) ζπγθαιεί ην πκβνχιην θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
β) επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ,
γ) κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ,
ε) ππνγξάθεη ηα απνλεκφκελα απφ ην Κ.Δ.Δ. πηζηνπνηεηηθά,
ζη) ζπλππνγξάθεη κε ηνλ νηθείν Γηεπζπληή, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηηο
ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ, ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, κέζα ζην πιαίζην
ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηε χγθιεην πηζηψζεσλ,
5. Ο Γηεπζπληήο εθάζηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηιέγεηαη απφ ηε χγθιεην
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηεηξαεηή ζεηεία, είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ
Ιδξχκαηνο, θαη απαιιάζζεηαη κέξνπο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ έπεηηα απφ
απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο
αλαπιεξψλεηαη απφ ην αξραηφηεξν κέινο Γ.Δ.Π. ηεο αλψηεξεο βαζκίδαο, εθ ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ππνπεξίπη. ββ΄ ηεο πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 3. Ο
Γηεπζπληήο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπ,
β) εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ζρέδηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
γ) εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ Κ.Δ.Δ.
έθαζηνο Γηεπζπληήο σο πξνο ην δηεηέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
δ) είλαη εηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ πκβνπιίνπ σο πξνο ην
δηεηέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
ε) εηζεγείηαη ζην πκβνχιην γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεη ην Κ.Δ.Δ. γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο ηνπ
αλάγθεο σο πξνο ην δηεηέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,

ζη) ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κ.Δ.Δ., χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ,
ηηο ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ, ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο πεξηπη. ε΄,
κέζα ζην πιαίζην ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηε χγθιεην πηζηψζεσλ,
δ) νξίδεη, φπνπ απαηηείηαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ, ηηο επηηξνπέο επηινγήο
εθπαηδεπνκέλσλ, σο πξνο ην δηεηέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
ε) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
6. Γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Κ.Δ.Δ. ζπληζηάηαη
Γξακκαηεία, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Σκήκαηνο θαηά ηελ
έλλνηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4178/2013 (Α΄ 174).
7. Οη πφξνη ηνπ Κ.Δ.Δ. πξνέξρνληαη απφ:
α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α.Δ.Ι.,
β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
γ) ρξεκαηνδνηήζεηο, δσξεέο θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο,
θαζψο θαη πξνο ην Κέληξν,
δ) κέξνο ησλ πφξσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ησλ
Α.Δ.Ι. θαη πξφζνδνη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ιδξχκαηνο, πνπ κπνξεί λα
δηαηίζεληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Κ.Δ.Δ.,
ε) θάζε άιιε λφκηκε αηηία.
8. Ωο δηδάζθνληεο ζηα πξνγξάκκαηα απαζρνινχληαη:
α) κέιε Γ.Δ.Π.,
β) Δ.Δ.Π., Δ.ΓΙ.Π., Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ,
γ) αθαδεκατθνί ππφηξνθνη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195),
επηζηεκνληθνχο θαη εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1404/1983 (Α΄
173),
δ) πξνζσπηθφ κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
δηάξθεηαο ελφο έσο ηξηψλ δηδαθηηθψλ εηψλ, πιήξνπο ε κεξηθήο απαζρφιεζεο. Η
πξνθήξπμε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη απφ ηε χγθιεην, χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Δ.Δ..
Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, δελ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ Κεθαιαίσλ A΄, Β΄ θαη Γ΄ ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄ 28), αιιά ππάγνληαη

ζηηο εμαηξέζεηο ηεο ΠΤ 33/2006 (Α΄280). Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηδαζθφλησλ
νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ..
9. Η θνίηεζε παξέρεηαη δσξεάλ. Οη θαηαξηηδφκελνη επηιέγνληαη ζην πξφγξακκα
βάζεη ηνπ βαζκνχ ηνπ απνιπηεξίνπ απφ ην ΔΠΑ.Λ.. Δπηπιένλ θξηηήξηα κπνξεί λα
νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ. Η θνίηεζε δηαξθεί ηέζζεξα (4)
εμάκελα ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο θαηάξηηζεο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 1.200
δηδαθηηθψλ σξψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, πιένλ ελφο εμακήλνπ
πξαθηηθήο άζθεζεο ή καζεηείαο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 960 σξψλ. Οη ζπνπδαζηέο
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε θπζηθά πξφζσπα, Ν.Π.Γ.Γ.,
Ν.Π.Ι.Γ. θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, κε επζχλε ηνπ Α.Δ.Ι. ζην νπνίν θνηηνχλ, ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ Γηεπζπληή πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ
παξνπζία ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο ηνπ αζθνχκελνπ, δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ηεξεί
αηνκηθφ θάθειν πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηηο ζρεηηθέο κεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ. Οη
ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 120 εκεξνκίζζηα ζηελ εηδηθφηεηα
πνπ εγγξάθνληαη, απαιιάζζνληαη, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 απφ ηελ ππνρξέσζε θνίηεζεο ηνπ εμακήλνπ πξαθηηθήο
άζθεζεο ή καζεηείαο. Η πξαθηηθή άζθεζε θαη ε καζεηεία κπνξεί ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή/θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο.
10. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ
πκβνπιίνπ θαη πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ καζεκάησλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηηο
εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θάζε κνξθήο
επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν, ηε ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ
καζεκάησλ, ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο
καζεηείαο. Πεξηέρεη, επίζεο, ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
(γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο) θαη ηα πξνζφληα πνπ απνθηψληαη απφ ην ζχλνιν
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαη απφ θάζε επί κέξνπο κάζεκα ή εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ή πξαθηηθή άζθεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηφ. Γηα ηε δηακφξθσζε
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θάζε εηδηθφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ
Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.),
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3369/2005

(Α΄171), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή κε βάζε ηα
απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα.
11. Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζε ρψξνπο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι., θαζψο θαη ζε θηίξηα
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κφλν απνγεπκαηηλέο ψξεο, ή άιια
θηίξηα, πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, θαη κπνξεί λα παξαρσξνχληαη γηα ην
ζθνπφ απηφ ζην νηθείν Α.Δ.Ι..
12. Γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ηζρχνπλ αλαινγηθά νη παξ.
8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄ 193).
13. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνλέκνληαη δηπιψκαηα
επηπέδνπ 5 ηνπ Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ
λα ζπλδένληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα κε κνλάδεο ηνπ European Credit System for Vocational and Education
and Training – ECVET πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ινπλίνπ 2009 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ
επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε.
15. Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ
ηνπ Κέληξνπ, δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν Καλνληζκφο ηνπ
Κέληξνπ, φπνπ ξπζκίδoληαη ηδίσο:
α) ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε, ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ Κ.Δ.Δ.
θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν,
β) Δπηπιένλ θξηηήξηα επηινγήο θαηαξηηδφκελσλ πέξαλ ηνπ βαζκνχ απνιπηεξίνπ
ΔΠΑ.Λ., φπσο ηδίσο ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ε εγγχηεηα ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο
ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαηαξηηδνκέλνπ κε ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο ηνπ
απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θνηλσληθά θξηηήξηα.
γ) ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο εγγξαθψλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ
ζπνπδψλ, ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
δηαθνπψλ θαη αξγηψλ, ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνπζηψλ, θαζψο θαη θάζε ζέκα πνπ
αθνξά ζηε θνίηεζε θαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ή καζεηεία,
δ) εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη επηπιένλ θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηδαζθφλησλ,
ε) ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαηαξηηδφκελσλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα
πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ζηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο,
θαζψο θαη ζηα αξκφδηα φξγαλα θαη ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ επηβνιή ηνπο,
ζη) νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ θαηαξηηδφκελσλ,

δ) ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζήο ηνπο,
ε) ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ζηηο πνηλέο πνπ
επηβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, θαζψο θαη ζηα αξκφδηα φξγαλα θαη ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ επηβνιή ηνπο.
Μέρξη λα ξπζκηζηνχλ κε ηνλ Καλνληζκφ ηα ζέκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ,
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη θείκελεο πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο γηα πξνζσπηθφ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
16. ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ην πκβνχιην ζπληάζζεη, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή, εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνηεί
ακειιεηί πξνο έγθξηζε ζηε χγθιεην θαη, αθνχ εγθξηζεί, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σν Κ.Δ.Δ. ππφθεηηαη ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία, ζε
δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. Η εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ε
πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Κ.Δ.Δ., πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Α.ΓΙ.Π., ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξίπησζε ββ΄ ηεο
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4009/ 2011.
17. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ,
θαζνξίδνληαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηίηινπο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
18. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο
καζεηείαο, νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη θάζε
άιιν ιεπηνκεξεηαθφ ζέκα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρςθμίζειρ για ηην ανώηαηη εκπαίδεςζη και έπεςνα
Άπθπο 9
Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ

1. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4452/2017 ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
«3. Καηά ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
αλαγλσξίδεηαη κηζζνινγηθά σο πξνυπεξεζία, έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο
αίηεζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν, ε πξνεγνχκελε απαζρφιεζε ηνπ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα,
φπσο απηφο θαζνξίδεηαη κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 7 λ. 4354/2015,
θαζψο θαη ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζηνπο επίζεκνπο
ζεζκνχο θαη φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, βάζεη ζχκβαζεο έξγνπ , θαηά
παξέθθιηζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ 4354/2015. ηελ πεξίπησζε απηή ε
αλαγλσξηδφκελε πξνυπεξεζία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά έηε ελψ ην έξγν πνπ
έρεη πινπνηήζεη ν αηηνχκελνο ηελ αλαγλψξηζε, βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ πνπ
επηθαιείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη βάζεη ηεο
ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηεη. Ωο αξκφδην φξγαλν γηα λα εμεηάζεη εάλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαγλσξηζηεί ε αηηνχκελε πξνυπεξεζία νξίδεηαη
ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ
εξεπλεηηθνχ θνξέα».
2. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 133 παξάγξαθνο ηνπ λ. 4472/2017 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«4. Ωο ππεξεζία γηα ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημε ππνινγίδεηαη ε
αλαθεξφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4354/2015, φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. Γηα ηνπο Δξεπλεηέο θαη ηνπο
Δηδηθνχο Λεηηνπξγηθνχο Δπηζηήκνλεο αλαγλσξίδεηαη σο πξνυπεξεζία ην δηδαθηηθφ ή
εξεπλεηηθφ έξγν πνπ έρεη πξνζθεξζεί ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ, εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απηά παξέρνπλ αλαγλσξίδνληαη απφ ην
αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ φξγαλν σο αθαδεκατθά ηζφηηκνη κε απηνχο ησλ Α.Δ.Ι. ηεο
εκεδαπήο θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ έρεη πξνζθεξζεί ζε δεκφζηα εξεπλεηηθά θέληξα
ή ηλζηηηνχηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ν ρξφλνο ππνηξνθίαο, εθφζνλ νδήγεζε ζηε
ιήςε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.

Η αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ

πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ».
3. Γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Μνλάδαο Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο (Π.Μ.Ο.Γ.Τ.) ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. ησλ Α.Δ.Ι. ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4485/2017
θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ

Δ.Λ.Κ.Δ., ε άζθεζε θαζεθφλησλ Πξντζηάκελνπ ή Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ησλ
Γξακκαηεηψλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ησλ
Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.), νη νπνίνη νξίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή
Δξεπλψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 679/1996 (Β’ 826) ηζνδπλακεί κε άζθεζε
θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο θαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ ησλ επηκέξνπο
κνλάδσλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηζνδπλακεί κε άζθεζε θαζεθφλησλ
πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ.

Άπθπο 10
Γιεθνέρ Πανεπιζηήμιο ηηρ Δλλάδορ
Η ρξήζε γεο ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ησλ θηηξίσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο δπλάκεη ηεο κε αξηζκ.
πξση. 1255/67091/09.06.2016 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ νξίδεηαη σο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 1 πεξ. Β αξηζ. 12 ηνπ π.δ. 23.2/6.3.1987 "Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν
ρξήζεσλ γεο" (ΦΔΚ Γ΄ 166), θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο
δηάηαμεο λφκνπ.

Άπθπο 11
Οικονομικά ηων Δπεςνηηικών Κένηπων και ηων Δ.Λ.Κ.Δ. ηων Α.Δ.Ι.
1. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4485/2017 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«2. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ
πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη έγγξαθν ηεθκεξησκέλν αίηεκα
ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεχζπλνπ πξνο ηνλ ΠΜΟΓΤ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62.
3. Γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο, απαηηείηαη ε απνζηνιή
αηηήκαηνο πιεξσκήο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ζπλνδεπφκελν κε ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά πξνο ηε Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηνλ έιεγρν, ηελ εθθαζάξηζε θαη
ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.»
2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4485/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«2. ην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο:
5. Δηδηθά, γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ ζε βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ Δ.Λ.Κ.Δ.:
α. Η απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δχλαηαη λα εθδίδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο αλάιεςεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ην ζχλνιν ή
κέξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ αλά έηνο, ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθή θαηάζηαζε
θαηαλνκήο ηνπο αλά δαπάλε, θαηεγνξία δαπάλεο θαη ινγαξηαζκφ.
β. ε θάζε πεξίπησζε, ηεο έθδνζήο ηεο πξνεγείηαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ
επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζε ζπλέρεηα: η) ηεο έθδνζεο απφθαζεο απνδνρήο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία επέρεη ζέζε απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη ηη) ηεο έληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηνχ.
γ. ε πεξίπησζε δαπάλεο πνπ αθνξά πξνκήζεηα αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ε νπνία
εθηειείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ην αίηεκα αλάιεςεο
ππνρξέσζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηαπηφρξνλα κε ην αίηεκα
απεπζείαο αλάζεζεο θαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2γ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4485/2017.
δ. Αλ ππάξρεη δηαζέζηκε πίζησζε, αιιά δελ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο βεβαίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο,
ε δηαθσλία απηή γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ. Αλ πξνθχςεη
δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ηνπ ΠΟΤ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4. ηελ πεξίπησζε απηή ν
ΠΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θνηλνπνηεί ηε δηαθσλία ηνπ ζηελ χγθιεην ηνπ Α.Δ.Ι..
δ. Με ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο δεζκεχνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
νηθείνπ Δ.Λ.Κ.Δ., πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ζην πιαίζην
εγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δεζκεπκέλεο πηζηψζεηο
ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ρσξίο λα απαηηείηαη λα εθθξεκεί ζρεηηθή
ππνρξέσζε.».
3. ηελ πεξ. β’ ηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4485/2017 ε θξάζε «(αλά
θαηεγνξία)» δηαγξάθεηαη.
4. Η πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4485/2017 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«Γηα δαπάλε πνπ αθνξά πξνκήζεηα αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ πνπ εθηειείηαη κε
ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ην ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ επηζηεκνληθνχ

ππεπζχλνπ ζπλνδεχεηαη απφ απφδεημε έξεπλαο αγνξάο θαη ε απφθαζε απεπζείαο
αλάζεζεο έπεηαη ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα δαπάλε ίζε ή θαηψηεξε
ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α., δελ απαηηείηαη έξεπλαο αγνξάο. Οη απνθάζεηο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηα
ηεθκεξησκέλα αηηήκαηα θαηαρσξνχληαη ζην ΚΗΜΓΗ γηα αμία κεγαιχηεξε ή ίζε
ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.».
5. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.4485/2017 πξνζηίζεηαη ζηνηρείo δ σο εμήο:
«δ. εθδίδεη ηηο απνθάζεηο απεπζείαο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα αμία ίζε ή
κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.».
6. α. Σν άξζξν 62 ηνπ λ. 4485/2017 αξρίδεη θαη ηζρχεη απφ 1.6.2018. Έσο ηφηε γηα
δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΔΛΚΔ, ησλ
εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ
Ιλζηηηνχησλ δελ απαηηείηαη έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ε έιιεηςε
απηή δελ θαζηζηά ηηο αλσηέξσ δαπάλεο κε θαλνληθέο.
β. Η ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4485/2017 αξρίδεη θαη
ηζρχεη απφ 1.6.2018. Έσο ηφηε ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο,
εληαικαηνπνίεζεο θαη εμφθιεζεο ησλ δαπαλψλ ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. ησλ εξεπλεηηθψλ θαη
ηερλνινγηθψλ θέληξσλ θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιλζηηηνχησλ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4485/2017
δηαηάμεηο.
7.α. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 4485/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Γαπάλεο ησλ Δ.Λ.Κ.Δ., ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ θαη ησλ
Δξεπλεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιλζηηηνχησλ (Δ.Π.Ι.) πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη
εμνθιήζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαηά παξέθθιηζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 4270/ 2014, ην π.δ. 113/2010 θαη ην π.δ. 80/2016,
εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ ηηο θνηλέο ππνπξγηθέο
απνθάζεηο 679/1996, 5439/1985 θαη 120/1/ 837/1988 ή απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
+γηα ηα λ.π.η.δ. είλαη λφκηκεο θαη δελ αλαδεηνχληαη επζχλεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα».
β. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 4485/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Σα άξζξα 60, 61 θαη 62 ηνπ παξφληνο αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη κεηά. Έσο ηφηε, θαη γηα ηα αληηθείκελα πνπ ξπζκίδνπλ ηα
άξζξα απηά, ηζρχνπλ νη θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 679/1996, 5439/1985 θαη
120/1/837/1988 ή νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα λ.π.η.δ.. Γηα δαπάλεο πνπ

δηελεξγνχληαη ζε βάξνο ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ δελ απαηηείηαη έθδνζε
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ε έιιεηςε απηή δελ θαζηζηά ηηο αλσηέξσ
δαπάλεο κε θαλνληθέο. Οκνίσο, απφ ηελ 1ε.1.2018 αξρίδνπλ θαη ηζρχνπλ θαη ηα
άξζξα 57 παξάγξαθνο 2, 58 θαη 59 παξάγξαθνο 4. Έσο ηφηε, γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηα
ελ ιφγσ άξζξα ξπζκίδνπλ ηζρχνπλ αλαιφγσο νη αλσηέξσ ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή νη
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα λ.π.η.δ..

Άπθπο 12
Δπεςνηηικά Πανεπιζηημιακά Ινζηιηούηα

1.

Σα

πθηζηάκελα

θαη

ιεηηνπξγνχληα

θαηά

ηελ

31.12.2017

Δξεπλεηηθά

Παλεπηζηεκηαθά Ιλζηηηνχηα (Δ.Π.Ι.) ησλ Α.Δ.Ι. ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηελ
31.12.2019, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν.
2. Η αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη απφ

Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη,

ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ λ. 4009/2011, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι.. Η
αμηνιφγεζε δχλαηαη λα ζπλδπάδεηαη θαη λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ αληίζηνηρε
δηελεξγνχκελε αμηνιφγεζε ηνπ Α.Δ.Ι. κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην Δ.Π.Ι..
3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο, ηα Δ.Π.Ι. αμηνινγνχληαη εληφο
ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε ηεηάξηνπ έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε.
4. α. Οη ηνκείο κε βάζε ηνπο νπνίνπο αμηνινγείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Π.Ι. είλαη ηα
επηζηεκνληθά ηνπ επηηεχγκαηα, ε εζληθή θαη δηεζλήο παξνπζία θαη αλαγλψξηζε ηνπ
έξγνπ ηνπ, ε δηάδνζε θαη εκπνξηθή ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ
δηελεξγείηαη ζε απηφ, ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ θαη ε επηινγή ζηξαηεγηθήο ηνπ.
β. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠΙ απνηεινχλ ηδίσο ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζην Δ.Π.Ι., ε αλαγλσξηζηκφηεηα
ηεο έξεπλαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, νη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη
δηαθξίζεηο, ε εκπνξηθή ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηα έζνδά
ηνπ απφ ηηο άδεηεο ρξήζεο θαη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ
αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη
ηα απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην Δ.Π.Ι.,
νη ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Δ.Π.Ι., ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία, ε
βησζηκφηεηα θαη ε ελ γέλεη επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ έρεη ζέζεη

θάζε Ιλζηηηνχην. Σα αθξηβή θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ε βαξχηεηα θάζε θξηηεξίνπ, ε
δηαδηθαζία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα αμηνιφγεζεο θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, ε
νπνία εθδίδεηαη εληφο έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
5. Σα Δ.Π.Ι. πνπ δελ ζα αμηνινγεζνχλ επηηπρψο θαζψο θαη φζα δελ πεξαηψζνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο εληφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, ζπγρσλεχνληαη δη’
απνξξνθήζεσο κε ηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ησλ νηθείσλ
Ιδξπκάησλ, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, νη Δ.Λ.Κ.Δ. ππνθαζίζηαληαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακία
άιιε δηαηχπσζε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζε φια ηα δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη
έλλνκεο ζρέζεηο ησλ απνξξνθνχκελσλ Δ.Π.Ι. θαη ε κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη
κε θαζνιηθή δηαδνρή, νη δε δίθεο ησλ απνξξνθνχκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ζπλερίδνληαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε θαη
ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ηνπο, ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο. Σα απνξξνθνχκελα
λνκηθά πξφζσπα ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε. Σα απνξξνθνχκελα
λνκηθά πξφζσπα κεηαβηβάδνπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη
παζεηηθφ) ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., ν νπνίνο θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθφο θχξηνο, λνκέαο,
θάηνρνο θαη δηθαηνχρνο θάζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη θάζε άιινπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ησλ απνξξνθνχκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ πεξί δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ θαη θιεξνδνζηψλ. Σν κε θάζε
ζρέζε εξγαζίαο πξνζσπηθφ ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηαθέξεηαη
απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην
ρξφλν ζπγρψλεπζεο.

Άπθπο 13
Ρςθμίζειρ για ηην Έπεςνα
1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4310/2014 (Α 258), πξνζηίζεληαη
εδάθηα σο εμήο:
«ηνπο θνξείο ηεο παξνχζαο ππάγνληαη θαη νη αθφινπζνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ δηεμάγνπλ:

α) Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ιλζηηηνχην.
β) ην Παηξηαξρηθφ Ίδξπκα Παηεξηθψλ Μειεηψλ.
Οη θνξείο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΓΓΔΣ ηα νπνία πξνθεξχζζνληαη γηα ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ
13Α».
2. ην άξζξν 13Α ηνπ λ. 4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ. σο εμήο:
«Γ. Σα εξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο:
- ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ
πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ,
- ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη ηα Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ
θαη
- ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/ έξγσλ.
Ωο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο
πιαηζίνπ.
ηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δελ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 παξ. 2, 43 παξ. 1 θαη 3, 44 παξ. 3 θαη 49 παξ. 2 θαη 7 ηνπ λ.
4485/2017 (Α΄ 114)».
3. Η πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4369/2016 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«β. Καζεγεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ιέθηνξεο Παλεπηζηεκίσλ θαη κέιε ΔΠ Σ.Δ.Ι.,
θαζψο θαη κέιε Δ.ΓΙ.Π. θαη Δ.Δ.Π. ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή
κέιε ΓΔΠ θαη ΔΠ νκνηαγψλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ θαηέρνπλ άξηζηε
γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαζψο θαη νη εξεπλεηέο θαη νη εηδηθνί ιεηηνπξγηθνί
επηζηήκνλεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4310/2014 ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη
Ιλζηηηνχησλ, θαζψο θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ.
4. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4386/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η πξνζεζκία ησλ έμη (6) κελψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4310/2014
παξαηείλεηαη έσο ηηο 31.12.2018.».
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ εγθξίλεηαη ν
Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη

Σερλνινγίαο (Γ.Γ.Δ.Σ.). ηνλ Οδεγφ εμεηδηθεχεηαη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Δ.Λ.Κ.Δ., νη εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ, νη
αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ησλ
πξνγξακκάησλ/έξγσλ πνπ απηφο δηαρεηξίδεηαη.
6. ηε δηππνπξγηθή Δπηηξνπή Μεηεγθαηάζηαζεο Οξγαληζκψλ Διιεληθνχ (ΔΜΟΔ)
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4062/2012 (Α’ 70) ζπκκεηέρεη θαη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
7. Γαπάλεο ππνηξνθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ησλ Α.Δ.Ι. ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «1ε Πξνθήξπμε ππνηξνθηψλ
ΔΛΙΓΔΚ γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο» θαη αθνξνχλ ζην δηάζηεκα απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο Τπνηξνθίαο έσο θαη ηελ απφθαζε
έγθξηζεο ηνπ έξγνπ απφ ηηο Δπηηξνπέο Δξεπλψλ ησλ ΔΛΚΔ είλαη λφκηκεο θαη
θαλνληθέο, ππφ ηνλ φξν φηη θαηά ηα ινηπά έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο
πνπ νξίδνληαη ζην λ. 4485/2017.
8. Η παξάγξαθνο 10 ηεο πεξ. Α ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ λ. 4310/2014 «Έξεπλα,
Σερλνινγηθή

Αλάπηπμε

θαη

Καηλνηνκία

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο»

(Α’

258)

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«10. Σν Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (Ι.Σ.Δ.), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα εμήο
Ιλζηηηνχηα:
α. Ιλζηηηνχην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο (Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ιλζηηηνχην Δπηζηεκψλ Υεκηθήο Μεραληθήο (Ι.Δ.Υ.ΜΗ.).
γ. Ιλζηηηνχην Ηιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λέηδεξ (Ι.Η.Γ.Λ.).
δ. Ιλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Ι.Μ..).
ε. Ιλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο (Ι.Π.).
ζη. Ιλζηηηνχην Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ (Ι.Τ.Μ.).
δ. Ιλζηηηνχην Αζηξνθπζηθήο (Ι.Α.)».
9. Η παξάγξαθνο 6 ηεο πεξ. Α ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ λ. 4310/2014 «Έξεπλα,
Σερλνινγηθή

Αλάπηπμε

θαη

Καηλνηνκία

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο»

(Α’

258)

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα
εμήο Ιλζηηηνχηα:
α. Ιλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ.

β. Ιλζηηηνχην Πνιηηηθψλ Δξεπλψλ».
10. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4429/2016 (Α’ 199) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«7. Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπ λα παπζεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή
γηα δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο ή γηα πξάμεηο απάδνπζεο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ
κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο».
11. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4485/2017 πξνζηίζεηαη ε
αθφινπζε θξάζε:
«ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Τ.) ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο κπνξεί λα
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (κνλίκνπ ή κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ) εθφζνλ θαηέρεη πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο».
12. Μφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
κέιε ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα κεηαηαγνχλ ζε ζέζεηο
Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ – Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Σ.Π.) ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4310/2014 ησλ Δξεπλεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Κέληξσλ ηνπ
Άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηεο ζέζεο θαη ηεο δαπάλεο
ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο θαη ζχζηαζεο ηεο ζέζεο ζην νηθείν Δξεπλεηηθφ Κέληξν,
εθφζνλ ζσξεπηηθά:
α) είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ίδην ή ζπλαθέο
κε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεη ην εξεπλεηηθφ θέληξν,
β) έρνπλ δεκνζηεπκέλν έξγν ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, ζρεηηθφ
κε ηα αληηθείκελα απηά θαη
γ) έρνπλ κεηά ηε ιήςε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απνδεδεηγκέλα επηηειέζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αθαδεκατθά έηε ζε ειιεληθφ Α.Δ.Ι ή νκνηαγέο Ίδξπκα ηεο
αιινδαπήο

ζρεηηθφ

κε

ηα

αληηθείκελα

ηεο

πεξίπησζεο

Α'

επηζηεκνληθφ/εθαξκνζκέλν/εξεπλεηηθφ έξγν θαη ζπγθεθξηκέλα έρνπλ εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία ή εκπεηξία ζε εξγαζηεξηαθφ - εθαξκνζκέλν - δηδαθηηθφ έξγν ή
αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ/εξεπλεηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ή
έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηεηή ζρεηηθή εξγαζία ζε εξεπλεηηθά θέληξα ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο ή ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ.
Γηα ηελ κεηάηαμε απαηηείηαη:

α) αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία ζηελ
νπνία αλήθεη θαη ζην νηθείν Δξεπλεηηθφ Κέληξν έσο ηελ 31 ε Μαξηίνπ θάζε έηνπο,
θαη αθνξά ην επφκελν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο δηδαθηηθφ έηνο αληίζηνηρα.
β) Έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ
ππάγεηαη ν εθπαηδεπηηθφο.
γ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, χζηεξα απφ
ζρεηηθή εηζήγεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηα κέιε ηεο νπνίαο έρνπλ ζπλαθέο πξνο ηε
ζέζε γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν Δξεπλεηέο θαη έλα κέινο
ηεο θαηεγνξίαο Δ.Δ.Σ.Π. αλά πεξίπησζε, πνπ νξίδνληαη απφ ην ΔΙ ηνπ αληίζηνηρνπ
Ιλζηηηνχηνπ. Γηα ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απηφ
ζεξαπεχεη. Αλ ππνβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηηήζεηο γηα ην ίδην γλσζηηθφ
αληηθείκελν κε ηελ απφθαζή ηεο ε πλέιεπζε ζα πξνβαίλεη ζε αμηνινγηθή θαηάηαμε
ησλ ππνςεθίσλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ε
πξνεγνχκελε ηεο έγθξηζεο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δξεπλεηηθνχ
Κέληξνπ.
Η κεηάηαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέζε ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Σ.Π
δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
ζέζε Δ.Δ.Σ.Π ζην εξεπλεηηθφ θέληξν δηελεξγείηαη κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ κεηαηάζζεηαη δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο πεξί βαζκνινγηθψλ πξναγσγψλ θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ Δ.Δ.Σ.Π ηνπ
Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ. Γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ
κεηαηαζζνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ζην
Γεκφζην κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Η κεηάηαμε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ πξνεγνχκελε κεηάηαμε
ηνπ αηηνχληνο εθπαηδεπηηθνχ ζε άιιε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ή ηνπ ρξφλνπ δηνξηζκνχ
ηνπ.
13. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 12 λ. 4310/2014 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Με ηελ ίδηα απφθαζε ν σο άλσ Τπνπξγφο νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ησλ
ΣΔ, ηνλ πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν θαη ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία

ηνπο. Γελ απαηηείηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ λα είλαη ίδηνο γηα φια ηα ΣΔ. ε θάζε
πεξίπησζε, ηα ηαθηηθά κέιε ηνπο ησλ ΣΔ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ δέθα
(10)».

Άπθπο 14
Ρςθμίζειρ για ηα Α.Δ.Ι.
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4430/2016 (Α’ 205) ζε Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηζρχνπλ, ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ πξνβιέςεσλ ηνπ αλσηέξσ
άξζξνπ, ηα αθφινπζα:
α) ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνζψπσλ δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη αιινδαπνί,
ππήθννη

ηξίησλ

ρσξψλ

εθηφο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο,

εθφζνλ

δηαζέηνπλ

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα δηακνλήο πνπ ηνπο παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Η πξνυπφζεζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2431/1996 (Α’ 175)
ινγίδεηαη φηη πιεξνχηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αιινδαπφο απνδεηθλχεη
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ Διιάδα, εληφο ησλ ηειεπηαίσλ
έμη (6) εηψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
β) Καη’ εμαίξεζε ηεο παξ. 11Α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 (Α’ 28):
i) ε αλεξγία κνξηνδνηείηαη κε δηαθφζηεο (200) κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην γηα
ηέζζεξηο (4) ζπλερείο κήλεο αλεξγίαο θαη κφλνλ εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο είλαη άλεξγνο ν ππνςήθηνο,
ii) ε εξγαζηαθή εκπεηξία κνξηνδνηείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο αλά κήλα, γηα ζπλνιηθή
εκπεηξία κέρξη εθαηφλ είθνζη (120) κήλεο, εθφζνλ είλαη νκνεηδήο ζε Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα.

Άπθπο 15
Οθειλέρ καθηγηηών ζε Δ.Λ.Κ.Δ. Α.Δ.Ι.
Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4009/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3.α. Οη ακνηβέο ησλ θαζεγεηψλ θαη ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο
ηεο πεξίπησζεο α` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ
Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Ιδξχκαηνο φπνπ ππεξεηνχλ θαη

ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ αθαζάξηζηνπ πνζνχ. Η
αλσηέξσ παξαθξάηεζε απνηειεί πφξν ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι..
β. Οη θαζεγεηέο θαη ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ππνρξενχληαη λα
απνδίδνπλ ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Α.Δ.Ι., φπνπ
ππεξεηνχλ, πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) επί ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πνπ
ππάγεηαη ζηελ πεξίπησζε ζ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν αλσηέξσ
απνδηδφκελν πνζφ απνηειεί πφξν ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο. Η
παξάιεηςε εθπιήξσζεο ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ π.δ. 160/2008 (Α` 220).
γ. Γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη
αζθνχλ ή αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αηνκηθά θαη δελ έρνπλ απνδψζεη
ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ην νθεηιφκελν πνζφ, ν Δ.Λ.Κ.Δ. εθδίδεη πξάμε επηβνιήο ησλ
νθεηιφκελσλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, γηα ην νπνίν ππήξρε ππνρξέσζε απφδνζεο.
Οη πξάμεηο επηβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ κπνξνχλ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαζεγεηή, λα
πξνβιέπνπλ ηε ξχζκηζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζε κεληαίεο δφζεηο. Ο
κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ιφγν ηνπ ζπλνιηθνχ
νθεηιφκελνπ πνζνχ πξνο ην 1/10 ηνπ αθαζάξηζηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ
ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ είλαη
κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνιεηπφκελσλ κελψλ κέρξη ηελ αθππεξέηεζε ηνπ
ππφρξενπ, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δφζεσλ ζα ηζνχηαη κε ηνλ σο άλσ αξηζκφ
ππνιεηπφκελσλ κελψλ. Γηα ηνπο αθππεξεηήζαληεο θαζεγεηέο, ν κέγηζηνο αξηζκφο
ησλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ιφγν ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ
πξνο ην 1/12 ηνπ αθαζάξηζηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο αλσηέξσ
ππνρξέσζεο, ν Δ.Λ.Κ.Δ. εθδίδεη πξάμεο επηβνιήο γηα ηα νθεηιφκελα ησλ
ππνιεηπφκελσλ κελψλ.
δ. Σα πνζά πνπ νθείινληαη, ζχκθσλα κε ην εδάθην α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
λ. 2817/2000, ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4009/2011, ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
λ. 4283/2014, ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4386/2016, απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο
ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ

αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα, είηε αηνκηθψο είηε κέζσ εηαηξείαο, παξαγξάθνληαη, θαηά παξέθθιηζε
απφ θάζε άιιε δηάηαμε, κε ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο ην εληφο ηνπ νπνίνπ γελλήζεθε ε νθεηιή. Σα ελ ιφγσ πνζά πνπ νθείινληαη
ζηνπο Δ.Λ.Κ.Δ. εηζπξάηηνληαη θαη δηεθδηθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

Κ.Δ.Γ.Δ.. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ σο άλσ πνζνχ νη Δ.Λ.Κ.Δ.
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ ή ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε νπνία ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε
ην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ππφρξεσλ απφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηα θξίζηκα έηε. Οη Δπηηξνπέο Δξεπλψλ ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. ησλ
Α.Δ.Ι. νθείινπλ λα πξνβνχλ ζηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε πξάμεσλ επηβνιήο ησλ
νθεηιφκελσλ θξαηήζεσλ ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα παξειζφληα
νηθνλνκηθά έηε, εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, δηαθνξεηηθά ππέρνπλ επζχλε
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ηε ζεηεία
ηνπο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ δεηεζεί ζηνηρεία απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε
πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ πεξηέιεπζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο Δ.Λ.Κ.Δ..
ε. Οη νθεηιέο Καζεγεηψλ θαη ππεξεηνχλησλ Λεθηφξσλ κειψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο
δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ δπλάκεη ησλ σο άλσ
δηαηάμεσλ, ππφθεηληαη ζε πεξαίσζε. Η πεξαίσζε πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ
ππνβιεζεί αίηεζε πεξαίσζεο ζηνλ νηθείν Δ.Λ.Κ.Δ. εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε
βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ νθεηιψλ. Σν πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηε
ζπληέιεζε ηεο πεξαίσζεο αλέξρεηαη ζην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπλνιηθήο
νθεηιήο πνπ βεβαηψλεηαη επί ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο.
ζη. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ή ζπκςεθηζκνχ ηνπ πνζνχ πνπ
πεξηέξρεηαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο, ν ηξφπνο θαη ην είδνο
ξχζκηζεο ηεο νθεηιήο, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ξπζκηδφκελσλ δφζεσλ, ε
δηαδηθαζία είζπξαμεο παιαηφηεξσλ νθεηιψλ, ε δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαζψο, θαη
θάζε άιιν ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ δήηεκα».
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δπιηποπέρ Ηθικήρ ηηρ Έπεςναρ

Άπθπο 16
ύζηαζη - κοπόρ

1. πζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε θάζε Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Α.Δ.Ι.) θαη ζε
θάζε εξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ θέληξν ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014 (εθεμήο,
εξεπλεηηθφ θνξέα) Δπηηξνπή Ηζηθήο ηεο Έξεπλαο (εθεμήο, Δ.Η.Δ.).
2. θνπφο ησλ Δ.Η.Δ. είλαη λα παξέρνπλ εγγχεζε αμηνπηζηίαο ζε εζηθφ θαη
δενληνινγηθφ επίπεδν ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα Α.Δ.Ι. θαη ζηνπο
εξεπλεηηθνχο θνξείο. Οη Δ.Η.Δ. ειέγρνπλ θαηά πφζνλ έλα εξεπλεηηθφ έξγν, πέξαλ ηεο
επηζηεκνληθήο ηνπ επάξθεηαο, δηελεξγείηαη κε ζεβαζκφ ζηελ αμία ησλ αλζξψπηλσλ
φλησλ θαη ηελ απηνλνκία ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζψπσλ, ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ηα
πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, θαζψο θαη ζηελ επδσία ησλ δψσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη Δπηηξνπέο ειέγρνπλ επίζεο ηελ ηήξεζε
ησλ γεληθά παξαδεδεγκέλσλ αξρψλ ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ησλ θξηηεξίσλ
ηεο νξζήο επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο.

Άπθπο 17
ύνθεζη - θηηεία
1. Οη Δ.Η.Δ. απνηεινχληαη απφ πέληε (5) ή απφ επηά (7) ηαθηηθά κέιε θαη ηα
αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά ηνπο.
Γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ ησλ Δ.Η.Δ. απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ
Α.Δ.Ι./ Γ.. ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα, αλάινγα κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ
Ιδξχκαηνο.
Σα κέιε πξέπεη λα είλαη επηζηήκνλεο, κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα έξεπλαο,
εζηθήο/βηνεζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο. Έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο πξέπεη λα
έρεη εηδίθεπζε ζηελ εζηθή/βηνεζηθή.
Σνπιάρηζηνλ δχν (2) εθ ησλ κειψλ πξέπεη λα είλαη πξφζσπα εθηφο ηνπ Α.Δ.Ι./
εξεπλεηηθνχ θνξέα.
Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ κειψλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, θαηά ην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ, ηελ εθπξνζψπεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ιδξχκαηνο.
2. Σα κέιε ησλ Δ.Η.Δ. επηιέγνληαη σο εμήο:
α. Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Α.Δ.Ι./ ην Γ. ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα, ηξεηο (3) κήλεο ην
αξγφηεξν πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο θάζε κέινπο, θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α.Δ.Ι. / εξεπλεηηθνχ θνξέα πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ. ηελ πξφζθιεζε πξνζδηνξίδεηαη ν

αθξηβήο αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ Δ.Η.Δ. ηνπ θνξέα, εμεηδηθεχνληαη ηα πξνζφληα πνπ
πξέπεη λα έρνπλ ηα κέιε ηεο Δ.Η.Δ., αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά πεδία ηνπ Α.Δ.Ι./
εξεπλεηηθνχ θνξέα. Οη ππνςεθηφηεηεο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά.
β. Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ /ην Γ.. αμηνινγεί ηηο ππνςεθηφηεηεο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ
ζχλζεζε ηεο Δ.Η.Δ..
γ. Η Δ.Η.Δ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Α.Δ.Ι. / ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ Φνξέα. ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο
Δ.Η.Δ. νξίδεηαη ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
3. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ησλ Δ.Η.Δ. είλαη ηξηεηήο (3εηήο), κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο γηα κηα (1) αθφκα θνξά.
4. Δάλ θάπνην κέινο ηεο Δ.Η.Δ. παξαηηεζεί, ειιείςεη ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν
παχζεη ηε ζεηεία ηνπ, αληηθαζίζηαηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απφ ην
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ κέινο.

Άπθπο 18
Απμοδιόηηηερ
1. Αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Η.Δ. είλαη λα δηαπηζηψλεη εάλ ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν
πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί ζην Α.Δ.Ι./εξεπλεηηθφ θνξέα δελ αληηβαίλεη ζηε
λνκνζεζία θαη ζπλάδεη κε γεληθά παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο
ηεο έξεπλαο, φζν σο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο.
2. α. Έλα ρξεκαηνδνηνχκελν εξεπλεηηθφ έξγν, θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ, δελ κπνξεί λα αξρίζεη λα πινπνηείηαη ζην Α.Δ.Ι. ή ηνλ εξεπλεηηθφ
θνξέα εθφζνλ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Η.Δ.
β. Τπνβάιινληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ Δ.Η.Δ. ηα ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά
έξγα πνπ, θαηά δήισζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ, πεξηιακβάλνπλ έξεπλα ζηνλ
άλζξσπν, ζε πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ άλζξσπν (γελεηηθφ πιηθφ, θχηηαξα, ηζηνί,
πξνζσπηθά δεδνκέλα, θιπ.), ζε δψα ή ζην πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ).
γ. Πέξαλ ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηεο πεξ. β΄, είλαη δπλαηφλ, χζηεξα απφ αίηεζε
ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο, ε Δ.Η.Δ. λα εμεηάζεη επίζεο, θαη
άιιν εξεπλεηηθφ έξγν ή άξζξν πξνο δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή ππφ
εθπφλεζε δηπισκαηηθή εξγαζία ή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.

δ. Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Η.Δ. είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην Α.Δ.Ι. θαη ηνλ εξεπλεηηθφ θνξέα.
3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη έγθξηζε ή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ
απφ άιιε αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία ή αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή Αξρή, ε ζρεηηθή
απφθαζε ηεο Δ.Η.Δ. δελ ππνθαζηζηά ηελ ελ ιφγσ έγθξηζε/αδεηνδφηεζε.
4. Η Δ.Η.Δ. αμηνινγεί ηελ εξεπλεηηθή πξφηαζε θαη:
α. ηελ εγθξίλεη ή
β. πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη εηζεγείηαη ηελ αλαζεψξεζή ηεο, εθφζνλ πξνθχπηνπλ
εζηθά θαη δενληνινγηθά

θσιχκαηα.

Οη ζπζηάζεηο/εηζεγήζεηο

είλαη

εηδηθά

αηηηνινγεκέλεο.
5. Η Δ.Η.Δ. κπνξεί, φπνηε θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή
δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Η Δ.Η.Δ.
απνθαζίδεη εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε
(15) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθψλ
εγγξάθσλ. ε πεξίπησζε πνπ, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ε Δ.Η.Δ. δελ
απνθαζίζεη, ε αίηεζε ζεσξείηαη εγθεθξηκέλε.
6. Η Δ.Η.Δ. δχλαηαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ έρεη
εγθξίλεη. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ε Δ.Η.Δ. απνθαζίδεη ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο θαηαγγειίαο. Δθφζνλ δελ απνθαζίζεη ζεσξείηαη φηη έρεη
απνξξηθζεί ε θαηαγγειία.
7. Καηά ησλ ζπζηάζεσλ αλαζεψξεζεο ηεο Δ.Η.Δ., θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα
θαηαζέζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ, αίηεζε ζεξαπείαο ελψπηνλ ηεο Δ.Η.Δ.,
θαηαζέηνληαο λέα ζηνηρεία. Η Δ.Η.Δ. δεηά ηε γλψκε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
Βηνεζηθήο, ε νπνία νθείιεη λα ηελ δηαηππψζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. ε
πεξίπησζε πνπ ε Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο δελ δηαηππψζεη γλψκε εληφο ηεο
πξνζεζκίαο, ε Δ.Η.Δ. επαλεμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη είηε ηε δέρεηαη, ελ φισ ή ελ κέξεη,
είηε ηελ απνξξίπηεη.

Άπθπο 19
Τποβολή πποηάζεων
1. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί απφ ηελ Δ.Η.Δ. κηα πξφηαζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζα
πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλεη:

α. Αίηεζε πξνο ηελ Δ.Η.Δ.,
β. εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλνπηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη
ζπκβαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηελ έθζεζε απηή
ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο πξνζδηνξίδεη αλ ν ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπκβηβάδνληαη κε ηηο αξρέο ηεο εζηθήο θαη ηε λνκνζεζία.
2. Οη αηηήζεηο θαη ηα αλσηέξσ ζπλνδεπηηθά έγγξαθα δχλαληαη λα ππνβάιινληαη απφ
ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. / εξεπλεηηθνχ θνξέα. Οη ελ ιφγσ αηηήζεηο θαη ηα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα δχλαληαη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Α.Δ.Ι./ Γ.. ηνπ
εξεπλεηηθνχ θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηεί ζηελ Δ.Η.Δ..
3. Γηα θάζε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη, αλαιφγσο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Δ.Η.Δ. νξίδεη εηζεγεηή, θαηά πξνηεξαηφηεηα,
κέινο ηεο Δ.Η.Δ. Δάλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί
απφ ηα κέιε ηεο Δ.Η.Δ., νξίδεηαη εμσηεξηθφο εκπεηξνγλψκνλαο, ν νπνίνο γλσκνδνηεί
ρσξίο λα έρεη δπλαηφηεηα ςήθνπ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Η.Δ. κπνξεί λα γίλνληαη εμ
απνζηάζεσο, κε ειεθηξνληθά κέζα.

Άπθπο 20
Λειηοςπγία ηηρ Δ.Η.Δ.
1. Η Δ.Η.Δ. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα (1) θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο φπνηε απηφ
δεηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Α.Δ.Ι., ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ..
ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα ή ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Η.Δ..
2.Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Η.Δ. έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο
θαη ζπγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο.
3. Η Δ.Η.Δ. βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηεο εθφζνλ
είλαη

πεληακειήο

ή

4

απφ

ηα

κέιε

ηεο

εθφζνλ

είλαη

επηακειήο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ή Αληηπξνέδξνπ απηήο, θαζψο θαη ελφο απφ ηα
εμσηεξηθά κέιε ηεο, θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.
4. Σα κέιε ηεο Δ.Η.Δ. δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο ή άιιεο απνδεκίσζεο γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Η.Δ..
5. Δξγαδφκελνο ηνπ Α.Δ.Ι./εξεπλεηηθνχ θνξέα ππνζηεξίδεη γξακκαηεηαθά ηελ
Δπηηξνπή θαη ηελ επηθνπξεί ζην έξγν ηεο. Μεηαμχ άιισλ, παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο,

ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηεξεί αξρείν αηηήζεσλ (εηζεξρνκέλσλ) θαη
απνθάζεσλ (εμεξρνκέλσλ).
6. Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Α.Δ.Ι. / Γ.. ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα θαηαξηίδεη
Καλνληζκφ Αξρψλ θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Δ.Η.Δ.. ηνλ Καλνληζκφ εμεηδηθεχνληαη νη
βαζηθέο αξρέο εζηθήο θαη αθεξαηφηεηαο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην νηθείν
Α.Δ.Ι./εξεπλεηηθφ θνξέα, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ θαη ηα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα απηήο, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπ απφ ηελ Δ.Η.Δ., νη ηξφπνη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δ.Η.Δ. θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο θαζψο θαη
άιιεο αξκφδηαο Αξρήο, θαζψο θαη θάζε άιιε εηδηθή ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία ησλ Δ.Η.Δ..

Άπθπο 21
Αζςμβίβαζηα - ύγκποςζη ζςμθεπόνηων
1. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Δ.Η.Δ. είλαη αζπκβίβαζηε:
α. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξχηαλε, ηνπ Αληηπξχηαλε θαη ηνπ Κνζκήηνξα, κέινπο ηεο
Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ή Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι..
β. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
Δ..Ι. ηνπ νηθείνπ εξεπλεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ θέληξνπ ή ηλζηηηνχηνπ ηνπ άξζξνπ
13Α ηνπ λ. 4310/2014.
2. Σα κέιε ηεο Δ.Η.Δ. απνθεχγνπλ θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα
πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πξνθχπηεη φηαλ κέινο
ηεο Δ.Η.Δ. έρεη ζπκθέξνλ, ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ
ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ωο ηέηνην λνείηαη
νπνηνδήπνηε πηζαλφ πιενλέθηεκα ππέξ ηνπ ηδίνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. ε
πεξίπησζε δήισζεο ηέηνηνπ θσιχκαηνο αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλε ππφ
αμηνιφγεζε πξφηαζε, ην κέινο ην νπνίν δειψλεη ην θψιπκα, αληηθαζίζηαηαη απφ ην
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ.
3. Σα κέιε ησλ Δ.Η.Δ., νη εηζεγεηέο θαη θάζε κέινο εκπιεθφκελν πνπ αζθεί
ππνζηεξηθηηθφ έξγν, έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο ερεκχζεηαο ζρεηηθά κε ηηο ππφ
αμηνιφγεζε εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο.

Άπθπο 22
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Κεθαλαίος Γ΄
1. Σα Α.Δ.Ι./εξεπλεηηθνί θνξείο νθείινπλ λα ζπγθξνηήζνπλ Δ.Η.Δ. εληφο πξνζεζκίαο
έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δθφζνλ δηαζέηνπλ ήδε
Δ.Η.Δ. ή Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ή άιιν ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ λα αζρνιείηαη κε ηα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, νθείινπλ, εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, λα ηηο
πξνζαξκφζνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
2. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Α.Δ.Ι. /Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
εξεπλεηηθνχ θνξέα θαηαξηίδεηαη Καλνληζκφο Αξρψλ θαη Λεηηνπξγίαο, κε απφθαζε
ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ/ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ εμεηδηθεχνληαη
ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο ππεπζχλνπο (αίηεζε,
εξσηεκαηνιφγην, έθζεζε θαηαιιειφηεηαο, θιπ.) θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο, ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ Δ.Η.Δ., θαζψο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Λοιπέρ Γιαηάξειρ
Άπθπο 23
1. ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. iii ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1268/1982 (Α΄
87) κεηά ηηο ιέμεηο «ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα» δηαγξάθεηαη ε ιέμε
«Παλεπηζηεκίσλ» θαη ηίζεληαη νη ιέμεηο «Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ
(Α.Δ.Ι.)».
2. Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3328/2005 (Α΄ 80), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 76
ηνπ λ. 4310/2014 (Α΄ 258), αληηθαζίζηαηαη αθφηνπ ίζρπζε σο αθνινχζσο: «8. Οη
ηίηινη ζπνπδψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη ε
Διιεληθή Γεκνθξαηία, είλαη ηζφηηκνη πξνο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ ειιεληθψλ
δεκνζίσλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε πξάμεο
αλαγλψξηζεο».

3. ην ηέινο ηεο πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3848/2010 (Α΄ 71)
πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο: «Σα πξνγξάκκαηα ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο
ππάγνληαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.
4485/2017 (Α΄ 114)».

