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Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,
Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ο Αντιπρύτανης προΐσταται της Επιτροπής και σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος
Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της
πράξης διορισμού του στη βαθμίδα του μέλους Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθμίδας. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας
δεν λαμβάνουν αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα
(κανόνες βιοηθικής κ.λπ.), ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,
β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων
δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος
και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας,
γ) συντάσσει γενική ετήσια έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη
και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους,
δ) εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη
αναφορά - καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π., μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας ή διερευνά
σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη.
Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας
ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού
παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον
Πρύτανη, προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.
3. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της, ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του
Ιδρύματος.
Άρθρο 48
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου,
ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που
εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια
βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία
με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και
αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής,
με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από
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εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου. Αρμόδιος για
το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε
έργου και προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης
είναι ο οικείος επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου.
3. Τα υφιστάμενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης
των Ιδρυμάτων και τα λειτουργούντα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων καταργούνται. Για
την κατάργησή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης,
δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 1, και εξαιρουμένων των
προγραμμάτων που οργανώνονται δυνάμει της παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Την ευθύνη τήρησης της
διάταξης των προηγούμενων εδαφίων φέρει η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
4. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου,
β) το Συμβούλιο του Κέντρου.
5. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης, στον
οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, ύστερα από
πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου.
6. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως
εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου,
β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου
και την τήρηση του Κανονισμού του,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του
Συμβουλίου,
δ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις
γενικές του ανάγκες,
ε) υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωμής του
εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούμενη
πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από
τον επιστημονικά υπεύθυνο,
στ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου του Κέντρου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων,
ζ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
η) εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου, την επιλογή του Διευθυντή Επιμόρφωσης
και Δια Βίου Μάθησης,
θ) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010
(Α΄ 163),
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ι) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου
του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και
κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την έγκρισή της.
7. Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου,
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος,
ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας
της οικείας Σχολής,
γ) τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και
όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κέντρου:
α) διαμορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των
έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου
μάθησης,
β) εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης,
γ) εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς
έγκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου, τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ) αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου στους επιστημονικά υπευθύνους,
ε) συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την
υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,
στ) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,
ζ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου,
η) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του
Κέντρου,
θ) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,
ι) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από
τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του
Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 10,
ια) εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για
τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και
υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές
και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες,
ιβ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.
9. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού
προγράμματος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση
των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια
βίου μάθησης και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμισή
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τους. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των
αποφάσεων του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος του
μητρώου εκπαιδευτών.
10. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων
του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του.
Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου
τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον
προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
το ύψος των τελών και πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή
του προγράμματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η απόφαση
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο
δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. Πόροι του Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:
α) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες
προς το Κέντρο,
γ) έσοδα από εκπαιδευομένους, σε περίπτωση που το
πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄,
δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση
μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου
μάθηση,
ε) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να
διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου.
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος διαχειρίζεται τους πόρους του Κέντρου. Για το σκοπό αυτόν,
παρακρατεί έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων
των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι
τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των έργων
και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη
των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου έργο
καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του
Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών
έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
12. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ., τον οποίο κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο,
στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπόκειται ανά διετία, σε
διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της
ποιότητας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν. 4009/2011. Η εξωτερική αξιολόγηση
και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή
επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66
του ν. 4009/ 2011.
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13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν
προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
14. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
μπορεί να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζοντας
την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των προγραμμάτων
και στα άτομα αυτά.
Άρθρο 49
Ακαδημαϊκά Συμβούλια
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
1. Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συνιστάται Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συνιστάται ένα
Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή
περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια. Η σύσταση
των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) χαράσσει προτάσεις στρατηγικής για την ανάπτυξη
των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων - Ινστιτούτων
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών (εφεξής Ε.Κ.) σε περιφερειακό
επίπεδο, με στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. λαμβάνει υπόψη ιδίως τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που
έχει θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, τη
δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών
υποδομών. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη την αναπτυξιακή
πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή
μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες αυτής,
β) προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη δράσεων
αλληλεπίδρασης μεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς της οικείας
Περιφέρειας,
γ) εισηγείται στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην
οικεία Περιφέρεια σχετικά με τις διαδικασίες, τα μέσα
και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους, τη
χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων,
δ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων έκθεση ως προς το βαθμό υλοποίησης
του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού των
Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, προς υποβοήθηση
του εποπτικού ρόλου της Πολιτείας.
3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου
2, το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο
οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως:
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α) τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και
της εξοικονόμησης πόρων,
γ) τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία,
δ) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων,
ε) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην ανάδειξη επιστημονικών πεδίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο, που είναι ενδεδειγμένο να αποτελέσουν
αντικείμενα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.
Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για να συντάξει το σχέδιο στρατηγικής,
ως προς τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄, ζητά τη γνώμη των
Επιμελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια.
Τα Επιμελητήρια καλούνται να εκφράσουν γνώμη αλλά
και να συμμετέχουν στην συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία άπτονται των αντικειμένων της δραστηριότητάς τους.
4. Το διετές σχέδιο στρατηγικής της παραγράφου
3 εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το
Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έχει
την ευθύνη της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου
στρατηγικής.
5. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο (2) έτη συντάσσει απολογισμό
πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν
στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.
Ο απολογισμός λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση
του στρατηγικού σχεδίου της επόμενης διετίας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων
των παραγράφων 2 και 3, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές
για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη
των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση.
7. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη:
α) δεκαέξι (16) μέλη είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ίδιας
ή άλλης Περιφέρειας ή της αλλοδαπής και ερευνητές
Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ή καθηγητές της αλλοδαπής ορίζονται από τη Σύγκλητο του κάθε
Α.Ε.Ι., ενώ οι ερευνητές εκλέγονται με άμεση, μυστική,
καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών
του Ε.Κ. ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνει η Σύγκλητος του αρμόδιου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την
παράγραφο 10,
β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
γ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
8. Τα μέλη έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής ή επανορισμού για μία (1) ακόμη θητεία στο
ίδιο Α.Σ.Α.Ε.Ε..
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ση της επιτροπής της ΠΥΣ με αριθμ. 33 της 27.12.2006
(Α΄ 280). Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Ε.Α.Π. και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και σε δύο εφημερίδες
ευρείας πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με την κοινή απόφαση της περίπτωσης α΄.
γ) Η δαπάνη της μισθοδοσίας του προσωπικού που
προσλαμβάνεται με τη διαδικασία των προηγούμενων
παραγράφων, καλύπτεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από τους ίδιους πόρους του Ιδρύματος. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση, μεταφορά ή
μετάταξη του εν λόγω προσωπικού σε φορέα που ανήκει
στη Γενική Κυβέρνηση με βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις.
δ) Με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να επανασυνάπτονται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 28 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) συμβάσεις προσωπικού του Ε.Α.Π.
που καταρτίστηκαν δυνάμει της διάταξης αυτής, μέχρι
την έκδοση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της
προκήρυξης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και σε κάθε περίπτωση με ημερομηνία λήξης
όχι μετά τις 30.4.2018.
ε) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και
μέχρι την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π. και την εκλογή Πρύτανη,
όπου γίνεται αναφορά στη Σύγκλητο νοείται η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. και όπου γίνεται αναφορά στον
Πρύτανη νοείται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής,
σύμφωνα και με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και
7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997.
Άρθρο 85
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου ΣΤ΄
1. Οι διατάξεις των άρθρων 30 έως και 45 δεν θίγουν
τις διατάξεις:
α) του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) για το Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε αυτές σπουδές
πρώτου κύκλου,
β) του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) για την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας,
γ) που ισχύουν σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από Τμήματα και Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλην
των Α.Ε.Ι..
2.α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα με το άρθρο 32.
Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη
υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις Π.Μ.Σ., σύμφωνα
με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία πρόκειται να

Τεύχος Α’ 114/04.08.2017

λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης του άρθρου
32 το αργότερο έως τις 30.4.2018.
β) Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί
σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν
τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ.
ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν
και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις.
3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου
6 του άρθρου 32 περί αναπομπής από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της απόφασης
ίδρυσης Π.Μ.Σ., είναι εξήντα (60) ημέρες για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ήτοι για την πρώτη απόφαση
ίδρυσης που θα εκδοθεί για κάθε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 μπορεί να παρατείνεται για τα
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 3685/2008 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου
80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει
δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, η επταμελής εξεταστική επιτροπή του
άρθρου 41.
6. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) να
δημοσιοποιήσουν τον απολογισμό της παραγράφου 6
του άρθρου 37 και να τον κοινοποιήσουν στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τη χρονική
περίοδο των ετών 2012 έως 2017, και β) να καταρτίσουν
και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45.
7. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το μητρώο
αξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική
Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέμβριο
του έτους 2018, άλλως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ..
Άρθρο 86
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Ζ΄
1. Οι δομές που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 και έχουν ήδη εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφές συμμετεχόντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
ολοκληρώνουν τα εν λόγω προγράμματα το αργότερο
έως τις 31.12.2017.
2. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 48, τα Ιδρύματα αποστέλλουν
έως τις 31.10.2017 κατάλογο με τα Ινστιτούτα Διά Βίου
Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
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που διατηρούν, καθώς και κατάλογο με τα λοιπά προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης που προσφέρουν.
Άρθρο 87
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Η΄
1. Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν
στα Α.Ε.Ι. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις
του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και
του παρόντος.
2. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν και εξοφλήθηκαν
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/ 2014, το
π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί
οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις κοινές υπουργικές
αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/ 837/1988
είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.
3. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης του άρθρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως τις 31.12.2018. Οι υφιστάμενοι
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα
προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος και το αργότερο έως τις 31.12.2018. Έως
την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του
άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει, με αποφάσεις,
ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.
4. Οι Γραμματείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες
συνιστάται Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης του οικείου
Ε.Λ.Κ.Ε., αρμόδιο για την εξόφληση των δαπανών.
5. Έως την έκδοση των Οργανισμών των Α.Ε.Ι. και των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014:
α. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως οργανική μονάδα του
φορέα, το επίπεδο της οποίας καθορίζεται με απόφαση
της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού και
τεχνολογικού κέντρου.
β. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. και το Δ.Σ. του ερευνητικού
και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον ΠΜΟΔΥ, ο οποίος είναι συγχρόνως ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. του αντίστοιχου
φορέα.
γ. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. και το Δ.Σ. του ερευνητικού
και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε..
δ. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. και το Δ.Σ. του ερευνητικού
και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον επικεφαλής του
Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης και των λοιπών μονάδων, μεταξύ των υπηρετούντων στο οικείο Α.Ε.Ι. ή το
ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο.
6. Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά.
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Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα
αυτά, ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996,
5439/1985 και 120/1/837/1988. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν
απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες
μη κανονικές. Ομοίως, από την 1η.1.2018 αρχίζουν και
ισχύουν και τα άρθρα 57 παράγραφος 2, 58 και 59 παράγραφος 4. Έως τότε, για τα ζητήματα που τα εν λόγω
άρθρα ρυθμίζουν ισχύουν αναλόγως οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.
7. Η αληθής έννοια του εδαφίου α΄ της παρ. Β΄ του
άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 679/1996
(Β΄ 826) είναι ότι η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
καθορίζει και το σύνολο των δαπανών μετακίνησης (δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και
χιλιομετρική αποζημίωση και λοιπές δαπάνες ταξιδιού).
8. Πρόσθετες αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη
του προσωπικού των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και
των Ε.Π.Ι. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπόμενης από
το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπηρεσιακού
συμβουλίου.
9. Οι Επιτροπές Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε.
των Α.Ε.Ι. συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 53,
μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Έως την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη για
τη συγκρότηση της Επιτροπής οι υφιστάμενες Επιτροπές
Ερευνών λειτουργούν νομίμως.
10. Για την εφαρμογή των άρθρων 50 έως 68 στα Τ.Ε.Ι.,
ως Σύγκλητος νοείται η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., ως Πρύτανης ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι..
11. Οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 εφαρμόζονται και στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο οποίος συστάθηκε
με την 2077/6.12.1985 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄ 801).
12.α. Οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 ισχύουν και
εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν
στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 5439/1985 (Β΄ 298) και 120/1/837/1988
(Β΄ 696) εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016 και του παρόντος.
Στους Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων δύναται να αποδοθεί διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό
του οικείου φορέα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στους εν λόγω φορείς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 54)
και της Συγκλήτου (άρθρο 52 παρ. 4) ασκούνται από το
Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο
είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού
και τεχνολογικού φορέα, το οποίο συγκροτείται σύμφω-

