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Μέρος Α΄ 

Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και λοιπές 

διατάξεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 

Κεφάλαιο Α΄  

Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος  

 

Άρθρο 1 

 

1. Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που 

ιδρύθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστηµιακού τοµέα σύµφωνα µε την παρ. 1 και την περίπτ. α΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).  

 

Άρθρο 2 

Σχολές και Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα: 

α) Οικονοµίας και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα 

Τµήµατα: 

αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τις Σέρρες, 

ββ) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα τις Σέρρες, 

γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, µε έδρα την Κατερίνη, 

δδ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την Καβάλα, 

εε) Διοίκησης Οργανισµών, Μαρκετινγκ και Τουρισµού, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 



ζζ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα την Καβάλα, 

ηη) Δηµόσιας Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

β) Κοινωνικών Επιστηµών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα: 

αα) Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, µε έδρα τη 

Θεσσαλονίκη, 

ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

γ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα: 

αα) Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

ββ) Μαιευτικής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

γγ) Βιοϊατρικών Επιστηµών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

δδ) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

εε) Νοσηλευτικής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτηµα του Τµήµατος, µε έδρα το 

Διδυµότειχο.  

δ) Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα: 

αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες, 

ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, µε έδρα τις Σέρρες, 

γγ) Πολιτικών Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες, 

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, µε έδρα τις Σέρρες, 

εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

ε) Επιστηµών Σχεδιασµού, µε έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα: 

αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, µε έδρα τις Σέρρες, 

ββ) Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης, µε έδρα το Κιλκίς, 

στ) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα: 

αα) Φυσικής, µε έδρα την Καβάλα,  

ββ) Χηµείας, µε έδρα την Καβάλα, 

γγ) Πληροφορικής, µε έδρα την Καβάλα, 

δδ) Γεωλογίας, µε έδρα την Καβάλα. 

ζ) Γεωτεχνικών Επιστηµών, µε έδρα τη Δράµα, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα: 



αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, µε έδρα τη Δράµα,  

ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, µε έδρα τη Δράµα, 

γγ) Γεωπονίας, µε έδρα την Θεσσαλονίκη, 

δδ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την Θεσσαλονίκη. 

2. Σε κάθε Σχολή και Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή 

τους υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 

2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 

3. Στο Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών και Γεωλογίας 

συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). 

4. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία Σχολών και Τµηµάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών 

αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση το Τµήµα Δηµόσιας 

Διοίκησης, το Τµήµα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών και το Τµήµα Γεωλογίας, η  

έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της 

Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή 

εκδίδεται έως τις 30 Απριλίου του προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής 

λειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική. 

5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων της παρ. 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά 

εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής 

Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, στα οποία ο 

πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.  

6. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του παρόντος γίνεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται 

πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης 

Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ 

της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. 

7. Ο πρόεδρος και η Συνέλευση του Τµήµατος Νοσηλευτικής στη Θεσσαλονίκη είναι τα 

όργανα διοίκησης και του παραρτήµατος της Νοσηλευτικής στο Διδυµότειχο. Για το παράρτηµα 

καθορίζεται χωριστός αριθµός εισακτέων. 

  

Άρθρο 3 



Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών 

 

1. Συνιστάται Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών, µε έδρα τη 

Θεσσαλονίκη, ως ακαδηµαϊκή µονάδα του ιδρύµατος. Στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών 

Προγραµµάτων Σπουδών εντάσσονται οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ιδρύθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005. Σκοπός του 

Κέντρου είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε έλληνες και σε 

αλλοδαπούς. 

2. α) Το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών διοικείται από 

διοικητικό συµβούλιο που συγκροτείται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της 

Συγκλήτου και αποτελείται: αα) από τους Κοσµήτορες των Σχολών του Κέντρου µε τους 

νόµιµους αναπληρωτές τους, ββ) τρεις από τους Κοσµήτορες των υπολοίπων Σχολών του 

ιδρύµατος µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους και γγ) τέσσερα (4) µέλη της Συγκλήτου µε τους 

αναπληρωτές τους. Τα µέλη των υποπερίπτ. ββ΄ και γγ΄ επιλέγονται από τη Σύγκλητο. Με την 

απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος µεταξύ των τεσσάρων (4) µελών της 

Συγκλήτου. 

β) Για όσο διάστηµα τα Τµήµατα του Κέντρου δεν είναι αυτοδύναµα διοικούνται σύµφωνα 

µε όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4485/2017 και ο Πρόεδρος Τµήµατος και η Συνέλευση 

Τµήµατος ασκούν και χρέη Κοσµήτορα και Κοσµητείας, αντίστοιχα. Όταν τα Τµήµατα 

καταστούν αυτοδύναµα σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017, εφαρµόζονται 

οι διατάξεις του ν. 4485/2017 για τη διοίκηση µονοτµηµατικών σχολών. 

3. Στις υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που 

εντάσσονται στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών, σύµφωνα µε την 

παρ.1, επέρχεται η εξής τροποποίηση: Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Σχολή 

Οικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Σπουδών συγχωνεύονται σε µία σχολή, τη Σχολή 

Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών. Ο παρεχόµενος τίτλος σπουδών 

στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών και στη Σχολή Οικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Σπουδών του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. φέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. 

4. Στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών ιδρύονται τα εξής 

Τµήµατα: 



α) Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών. Στο Τµήµα Ανθρωπιστικών, 

Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της 

υφιστάµενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και 

Σχολής Οικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

β) Επιστήµης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας. 

Στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της 

υφιστάµενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας ιδρύεται και λειτουργεί πρόγραµµα σπουδών 

Μηχανικών Πετρελαίου στην αγγλική γλώσσα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εξαµήνων, µε 

έδρα την Καβάλα.  

5. Στα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών 

οργανώνονται προγράµµατα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου σε ξένη γλώσσα και 

απονέµονται τίτλοι σπουδών αντίστοιχοι και ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών που διδάσκονται 

στην ελληνική γλώσσα και απονέµονται από Τµήµατα Α.Ε.Ι.. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές 

µπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν ειδικά προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, 

ύστερα από τεκµηριωµένη πρόταση του Προέδρου του οικείου Τµήµατος και απόφαση του 

Συµβουλίου του Κέντρου. 

6. Για τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου ισχύουν τα εξής: 

α) ιδρύονται, καταργούνται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται ή µεταβάλλεται το γνωστικό 

τους αντικείµενο µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Η πρόταση της Συγκλήτου 

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Κέντρου 

Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών, µετά από γνώµη της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος, η 

οποία συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση βιωσιµότητας και σκοπιµότητας. Η σύµφωνη γνώµη 

του Διοικητικού Συµβουλίου θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαµβάνεται 

νοµίµως µετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του 

ερωτήµατος σε αυτό. Για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού ζητείται η γνώµη της Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του 

Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), 



β) κάθε Τµήµα µπορεί να παρέχει περισσότερα από ένα προγράµµατα σπουδών πρώτου 

κύκλου και για κάθε πρόγραµµα σπουδών ορίζεται, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, 

ακαδηµαϊκός υπεύθυνος µέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το 

πρόγραµµα, 

γ) είναι διάρκειας οκτώ (8) τουλάχιστον εξαµήνων, 

δ) για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων, ακολουθείται η µεθοδολογία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου ή σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό πάνω από ογδόντα 

τοις εκατό (80%) µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και 

µεθόδων διδασκαλίας, µε δυνατότητα διεξαγωγής και οµαδικών συµβουλευτικών συναντήσεων. 

Ο αριθµός των συναντήσεων αυτών καθορίζεται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Στις συναντήσεις συµµετέχουν ένας από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές, οι οποίοι 

συµµετέχουν είτε δια ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και µάθησης. Η 

ολοκλήρωση των πειραµάτων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεται είτε εξ 

αποστάσεως είτε σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 

ε) ο µέγιστος αριθµός φοιτητών ανά πρόγραµµα σπουδών και ανά διδάσκοντα καθορίζεται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από 

γνώµη της Συγκλήτου µετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος.  

στ) η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία 

δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και  

κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται, κατά 

περίπτωση,   

ζ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (απολυτήριο 

λυκείου) ή ισότιµου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής και επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο βαθµό 

απολυτηρίου. Απαραίτητες επιπλέον προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών 

φοιτητών είναι: 

αα) η επαρκής γνώση της γλώσσας διεξαγωγής του προγράµµατος. Το επίπεδο 

γλωσσοµάθειας που απαιτείται και τυχόν σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παρ. 7. 

ββ) η παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη λήψη του απολυτήριου τίτλου του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, 



η) οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, 

πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συµµετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, 

που συνδέονται µε την εφαρµογή του συστήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στους 

φοιτητές τρίτων χωρών µπορεί να επιβάλλονται και δίδακτρα. Το ύψος της συµµετοχής αυτής 

και των διδάκτρων, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση 

υποτροφιών µερικής ή ολικής απαλλαγής από τα δίδακτρα και τις επιβαρύνσεις των 

προηγούµενων εδαφίων, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του 

Κέντρου.  

7. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος η Συνέλευση κάθε Τµήµατος του 

Κέντρου µπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 4485/2017, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται 

ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Κέντρου. Στον Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας καθορίζονται ειδικότερα θέµατα για την οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών 

όπως ιδίως: 

α) ο απαιτούµενος αριθµός µαθηµάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του 

αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών, 

β) η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και µαθηµάτων επιλογής στο πρόγραµµα 

σπουδών, 

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

εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών, 

δ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων µεθόδων αξιολόγησης των 

φοιτητών,  

ε) η διαδικασία επιλογής εισακτέων και τα κριτήρια επιλογής αν ο αριθµός των 

ενδιαφεροµένων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων και υπάρχει 

ισοβαθµία στον βαθµό του απολυτηρίου,  

στ) το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά µάθηµα και οι 

αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), 

ζ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, 

η) η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής των διδάκτρων και της οικονοµικής συµµετοχής, 



θ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και τη λειτουργία του πρώτου κύκλου σπουδών 

του Τµήµατος. 

8. Τα προγράµµατα σπουδών δεύτερου κύκλου ιδρύονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 4485/2017. Η εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 

διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος µόνο 

εφόσον έχει και τη σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Κέντρου. Ο Κανονισµός 

Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται µε 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Κέντρου που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 

Συνέλευσης του Τµήµατος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 35 

του ν. 4485/2017 δεν εφαρµόζονται για πολίτες τρίτων χωρών. Το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 υπολογίζεται στο συνολικό αριθµό των 

φοιτητών που εισάγονται το Π.Μ.Σ.. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος συνεχίζουν να λειτουργούν και εισάγονται σε αυτό φοιτητές έως και το χειµερινό 

εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. Για την εισαγωγή φοιτητών από το εαρινό εξάµηνο 

του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε τις ανωτέρω 

διατάξεις. 

 

Άρθρο 4 

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή 

µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Θεσσαλονίκη.  

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και η 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 

αναγκών της χώρας, β) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, η εκπαίδευση και 

πρακτική άσκηση, γ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η 

διευκόλυνση του Πανεπιστηµίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέµατα 

που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών 

του.  

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:  



α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει 

υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του,  

β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την 

οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του, 

γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και 

ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και 

διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και 

τον πολιτισµό, 

δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των 

αντικειµένων του, 

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.  

4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: 

α) επιστηµών ζωής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

β) πετρελαίου, µε έδρα την Καβάλα, 

γ) τουρισµού και φιλοξενίας, µε έδρα την Καβάλα, 

δ) αστικού περιβάλλοντος, µε έδρα τις Σέρρες,  

ε) κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

στ) διαχείρισης προσφυγικών ροών και κρίσεων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

ζ) αγροτικής βιοµηχανίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

η) βιοµηχανικής καινοτοµίας και ψηφιακής γεωργίας, µε έδρα τις Σέρρες, 

θ) βιώσιµης ανάπτυξης και κυκλικής οικονοµίας, µε έδρα την Κατερίνη. 

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.: 

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας 

και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 7. 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή 

προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου. 

γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ,  



ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,  

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό 

του Π.Ε.Κ.,  

δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την 

οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ,  

εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,  

στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και 

συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,  

ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ, καταρτίζει 

την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν 

έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της 

πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ, 

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου 

ββ) συντάσσει κάθε δυο έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ την οποία υποβάλλει το 

Συµβούλιο στη Σύγκλητο,  

γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και 

υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10, 

δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της 

παρ. 13.  

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία 

µετέχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ως Πρόεδρος.  

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,  

ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, 

γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων 

προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του 

εδαφίου δ΄ της παρ. 10, 



δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,  

ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του 

Ινστιτούτου,  

γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, 

δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που 

ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής 

ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα 

αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την 

πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο 

Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλους της τριµελούς 

συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου 

του Π.Ε.Κ.  

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των 

συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και 

ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ, εµπειρία 

στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση 

των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη 

που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από 

πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από 

µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που 

επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις 

τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε 

πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του 

Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των 

συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω 



θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο 

Α.Ε.Ι.. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. 

και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της 

Ελλάδας. 

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: 

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για 

τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου,  

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και κλινικών µελετών και την 

εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων,  

ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του 

Π.Ε.Κ., 

στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) από 

τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 

ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από 

περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.. 

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται ως εξής: α) η οικονοµική 

διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 

γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του 

Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 

κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του ΕΛΚΕ και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών 

είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των 

έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης 

υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και 

αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το 



µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται 

από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται στον 

εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του 

Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο 

ΕΛΚΕ και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των 

εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017. 

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. διοικητικό προσωπικό του 

Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή 

µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό 

διαχειρίζεται. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν 

λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της 

παρ. Δ. του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 

της παρ. Δ. του ίδιου νόµου. 

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού 

κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,  

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,  

γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών των τριµελών συντονιστικών 

επιτροπών, 

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., 

ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ, 

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού 

προσωπικού, 

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, 



η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων 

δραστηριοτήτων του, 

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και 

βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας, 

ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται  

ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονοµάζονται, 

συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..  

 

Άρθρο 5 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α.) ως 

ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.  

2. Σκοποί του Ι.Ε.Ε.Α. είναι: α) η µελέτη και εφαρµογή νέων παιδαγωγικών µεθόδων στα 

γνωστικά πεδία σπουδών του Πανεπιστηµίου, η µελέτη και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων 

ηλεκτρονικής µάθησης, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εν γένει χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, καθώς και η οργάνωση σχετικών ενεργειών 

διάχυσης, β) η µελέτη των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών που 

παρέχονται µε εξ αποστάσεως διδασκαλία, γ) η εισήγηση στα αρµόδια όργανα για τη βελτίωση 

της παρεχόµενης εκπαίδευσης από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και για τη συνέχιση, την αναβάθµιση ή τη 

διακοπή των διεθνών προγραµµάτων σπουδών και δ) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και 

σε άλλα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή. 

3. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ι.Ε.Ε.Α. συνεργάζεται µε τις Σχολές και τα Τµήµατα 

του Πανεπιστηµίου που του παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή.  

4. Το Ι.Ε.Ε.Α. διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο που συγκροτείται µε 

απόφαση Συγκλήτου, στην οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου επιλέγονται από τη Σύγκλητο και είναι µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή 

αφυπηρετήσαντα, µε ερευνητικό έργο και εµπειρία σχετική µε τους σκοπούς του Ι.Ε.Ε.Α.. Για 

την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύµατος και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν δεν υπάρχουν 



υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που 

επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου 

προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης.  

5. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Ι.Ε.Ε.Α. χώροι και εξοπλισµοί του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του.  

6. Στο Ι.Ε.Ε.Α. τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Ι.Ε.Ε.Α. µπορεί να 

απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής 

υπηρεσιών, εφόσον δεν αµείβεται από τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι.. 

7. Πόροι του Ι.Ε.Ε.Α. είναι: 

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για 

τη λειτουργία του Ι.Ε.Ε.Α., 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου,  

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση µελετών για λογαριασµό τρίτων,  

ε) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από 

περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Ι.Ε.Ε.Α.. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ι.Ε.Ε.Α. Με τον 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Ι.Ε.Ε.Α.,  

β) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Ι.Ε.Ε.Α., 

γ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Ι.Ε.Ε.Α., 

δ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, 

ε) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στο Ι.Ε.Ε.Α., 

στ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων του. 

9. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της παρ. 4 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη 

συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα 



διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ν. 4336/2015 (Α΄ 

94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ίδιου νόµου. 

 

 

Κεφάλαιο Β΄  

Ένταξη των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

Άρθρο 6 

 

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) καταργούνται ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα 

και εντάσσονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 

σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί 

καθολικός διάδοχός τους, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του 

Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων 

δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των 

Τµηµάτων και Σχολών των Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 

άρθρου 8, Τµήµατα και Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα 

αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν 

στο Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

µεταφέρονται στο Ίδρυµα. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικους τα Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα Τ.Ε.Ι. ισχύουν έναντι του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται 

αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις τους και ο 

οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι., 

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις 



και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και όσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και 

έργου µέχρι τη λήξη τους. Οι Μονάδες Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) 

ενσωµατώνονται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρέη προϊσταµένου 

της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. 

τελεί ο οικείος προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των 

προγραµµάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η 

επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν και 

προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των 

ήδη ορισµένων µελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης µετέχουν έως τις 31-8-2022, ως 

επιπλέον µέλη, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδροι των επιτροπών 

ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους για 

οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν κάποιος παραιτηθεί ή εκλείψει, τον 

αναπληρώνει ένα από τα µέλη Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

οικείου Τ.Ε.Ι., το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

 

Άρθρο 7 

Ένταξη προσωπικού  

 

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης και του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µε τις αντίστοιχες θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται 

αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως 

10. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη 

συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

και στις οποίες µνηµονεύονται οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν. 

 

Άρθρο 8 

Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.  

 



1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ως εξής: 

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: 

αα) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Τοπογραφίας 

και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και 

Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και 

Σχεδιασµού Αντικειµένων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

β) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 

αα) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 



ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Χηµείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης εντάσσονται στο Παράρτηµα του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε έδρα το 

Διδυµότειχο. 

θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής σε ένα 

από τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 2, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο 

και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες 

και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τη συγκρότηση της 

Διοικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

γ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: 

αα) Τα µελη ΔΕΠ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 



ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του 

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και 

Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται 

στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται 

στο Τµήµα Μαιευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Βιοιατρικών Επιστηµών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται 

στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ιι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ιαια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Οχηµάτων και του Τµήµατος Μηχανικών 

Αυτοµατισµού του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ιβιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής και του Τµήµατος 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών 

Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ιγιγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

ιδιδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 



ιειε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αισθητικής και Κοσµητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, µε βάση το γνωστικό τους 

αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και 

αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι 

(20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, µε 

την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας. 

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των 

µελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ 

βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και 

υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παρ. 3.  

3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους 

Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε 

αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε την επιφύλαξη 

της περίπτ. δ΄.  

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. των 

Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 

4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε 

τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης 

βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ζητούν τη µετατροπή της θέσης 

τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης διάταξης, ως εξής: 

αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συντελείται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που 

εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η πράξη µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. 



ββ) οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και κρίνονται από πενταµελή επιτροπή κρίσης, µε 

ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή των προβλεπόµενων 

στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 

προσόντων. Συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην οποία 

µετέχουν καθηγητές πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το 

γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και τα µέλη τους έχουν ετήσια 

θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραµµατέας κάθε 

επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή του 

Ιδρύµατος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους 

µε πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενται µέσα σε ένα (1) µήνα από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την 

υποβολή τους. Αίτηµα µετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση 

υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο 

ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης 

αίτησης, ο καθηγητής παραµένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των 

επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για έλεγχο 

νοµιµότητας και κοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεµφθούν µέσα σε δέκα 

(10) ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριµένες και ο Πρόεδρος 

της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη που µνηµονεύει 

τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο 

αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

πράξης. 

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το µισθολογικό 

καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε 

οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από τις 1-



1-2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.  

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών), εντάσσονται σε οργανικές 

θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που 

κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς 

καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και 

υπάγεται:  

αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές 

εφαρµογών,  

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το 

δικαίωµα του εκλέγειν και το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του 

ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις που 

αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού 

διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη 

µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για 

γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι 

δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας 

τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 

περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται 

από µέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται 

µε απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη της προέρχονται από άλλο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της 

επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης 

σχετική πράξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού 

διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης 

προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που 

την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής 

υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 



αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 

από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε 

την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η-1-

2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. 

4. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών 

Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες 

υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.  

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις 

µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. προς τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και αφορά και τους ήδη 

υπηρετούντες Καθηγητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις 

που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης 

της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µετακίνηση. Για την 

µετακίνηση σύµφωνα µε την παρούσα το µέλος Δ.Ε.Π. καταθέτει αίτηση στη Γραµµατεία της 

Συγκλήτου και αποφασίζει η Σύγκλητος µε βάση το γνωστικό αντικείµενο και τις ανάγκες του 

ιδρύµατος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4009/2011. 

 

Άρθρο 9 

Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 

 

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

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 8, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το 



που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονται στο 

αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος 

Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 2 και τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Αισθητικής 

και Κοσµητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε ένα από τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών 

Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, µε βάση το γνωστικό 

τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και 

αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι 

(20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αν µέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής, µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα ανωτέρω Τµήµατα. Τα µέλη 

του παρόντος εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, 

οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική 

προσαρµογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές 

χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως 

προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των 

αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του 

ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 

83). Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., διαφορετικά στην οικεία 

ακαδηµαϊκή µονάδα αν ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα ή Σχολή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε 

προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµό και το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

Άρθρο 10 

Ένταξη λοιπού προσωπικού 

 

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό 

προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 



Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µεταφέρεται 

αυτοδικαίως στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, 

µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην 

ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει και παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). 

Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη 

εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 

και µέχρι τη συγκρότησή του µε απόφαση της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες 

και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά 

και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή 

των Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να 

ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και 

την ίδια διάρκεια. 

2. Προσωπικό των Τ.Ε.Ι. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και 

λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να 

ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια 

διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου. 

 

Άρθρο 11 

Ένταξη φοιτητών 

  

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών 

υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε δικαίωµα να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 5, µε την επιφύλαξη των δύο  

τελευταίων εδαφίων. Η ένταξη των φοιτητών γίνεται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 

σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 8. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµατος 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και πράξη του Προέδρου της, 



που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οι 

φοιτητές του Τµήµατος Αισθητικής και Κοσµητολογίας εντάσσονται στο Τµήµα Διατροφής και 

Διαιτολογίας, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη παρ. 2. Οι 

φοιτητές που εντάσσονται σε Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 

µόνο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2.  

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την 

αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι 

συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και 

λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακών 

σπουδών των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος από 

εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το 

πρόγραµµα και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.. 

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα 

Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο 

Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους 

ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται. 

Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύµατος.  

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την 

έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών 

και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, 

σύµφωνα µε την παρ. 1, Τµηµάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου 

υποχρεωτικά και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη 

κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό της παρ. 1,  µε αίτηση, που 

καταθέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να 

λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παρ. 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το 

πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου 



του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µπορούν να υποβάλλουν αίτηση ή στο Τµήµα 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε., ανεξάρτητα από το Τµήµα στο οποίο εντάχθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 1. Η αίτηση 

υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της 

βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτηση του 

ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής 

δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος που 

εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο 

και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος 

Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση 

της Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης 

πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται 

υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν 

περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική 

άσκηση, που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 12 

Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

1. α) Το Ίδρυµα διοικείται προσωρινά, και µέχρι τις 31-8-2022 οπότε και αναδεικνύονται 

Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις µε εκλογική διαδικασία, από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις 

αρµοδιότητες της Συγκλήτου και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευµάτων µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η 

Διοικούσα Επιτροπή είναι εικοσιπενταµελής και αποτελείται από τους υπηρετούντες κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., 

ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, που επιλέγονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης και ασκεί καθήκοντα 

Πρύτανη. Αντιπρόεδροι είναι οι Πρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και ένα ακόµη από τα µέλη της 



Διοικούσας Επιτροπής, που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν 

καθήκοντα Αντιπρυτάνεων. Με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται ο 

τοµέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου, κατ’ αντιστοιχία µε τους τοµείς ευθύνης των 

Αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Με 

απόφαση του Προέδρου που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής, 

µπορεί να µεταβιβάζονται, προς υποβοήθηση του έργου του, συγκεκριµένες αρµοδιότητές του 

σε µέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώµης δεν µετέχει στη συνεδρίαση της 

Διοικούσας Επιτροπής το µέλος στο οποίο µεταβιβάζεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Η 

Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση 

θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της και να αναθέτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, 

η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριµένων 

αρµοδιοτήτων της, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε επιτροπές που συγκροτεί από µέλη 

Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. Η συµµετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι ασυµβίβαστη µε τη 

συµµετοχή στις επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου. 

β) Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ συνεχίζει να 

ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικούσα 

Επιτροπή. 

2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 2, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης 

και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης της Σχολής µε εκλογική διαδικασία, λειτουργεί 

προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται 

από:  

αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής, καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύµατος, συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου, 

ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,  

γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 

β) Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας 

Επιτροπής µέχρι τις 31-5-2019 και οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων 

διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31-8-2019. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, 

στις προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων. 



3. Στα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 2 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική 

διαδικασία σύµφωνα µε τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να 

καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξη 

λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή 

Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 

1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι 

των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά 

όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. 

4. Μέλος Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε δικαίωµα 

µετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, έχει δικαίωµα να 

εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη 

εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να 

θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης η αίτηση µετατροπής της θέσης του 

εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, προσωποπαγή θέση στα Τ.Ε.Ι. και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. 

συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά 

σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων. 

 

Κεφάλαιο Γ΄ 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Άρθρο 13 

Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Κοζάνη, 

β) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά, 



γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα τη Φλώρινα, 

δ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα. 

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. 

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξή 

της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 

54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 

4. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας µετονοµάζεται σε Σχολή 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών. 

 

Άρθρο 14 

Ίδρυση Τµηµάτων 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τµήµατα: 

α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην 

Πολυτεχνική Σχολή, 

β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο 

εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή, 

γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται 

στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, 

δ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, 

ε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, 

στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, 

ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, 

η) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Οικονοµικών Επιστηµών, 

θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, 



ι) Ψυχολογίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστηµών,  

ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, 

ιβ) Γεωπονίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών 

Επιστηµών, 

ιγ) Μαιευτικής, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας, 

ιδ) Πληροφορικής, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών 

Επιστηµών. 

ιε) Μαθηµατικών, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών 

Επιστηµών. 

ιστ) Μάρκετινγκ, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών 

Επιστηµών, 

ιζ) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

ιη) Εργοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Υγείας, 

ιθ) Λογοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Υγείας, 

κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών. 

2. Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής µετονοµάζεται σε Τµήµα 

Χηµικών Μηχανικών και το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 

Πολυτεχνικής Σχολής µετονοµάζεται σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν 

υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα 

µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν το 

δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τµήµατος µετά τη µετονοµασία. 

Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, µέχρι τις τριάντα µία 

(31) Ιουλίου 2019 µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου, η οποία 

δηµοσιεύεται εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της προθεσµίας στην 



ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος. Οι φοιτητές διατηρούν την ακαδηµαϊκή τους 

κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµενα εξάµηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου 

Τµήµατος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται η 

αντιστοίχιση των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος πριν από τη 

µετονοµασία µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος µετά τη µετονοµασία. 

Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης και όσοι έχουν υπερβεί τα 

εξάµηνα του δευτέρου εδαφίου, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος πριν από 

τη µετονοµασία και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο 

εισαγωγής τίτλο και τύπο. 

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων 

φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα 

Μάρκετινγκ, Επιστήµης Τροφίµων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας 

στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται 

µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίµηση των 

υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το 

ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα 30 Απριλίου του 

προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Η προθεσµία του 

προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική. 

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα 

µε την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 

5. Στα Τµήµατα Μάρκετινγκ, Επιστήµης Τροφίµων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, 

Ψυχολογίας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία συνιστώνται οκτώ (8) 

θέσεις µελών Δ.Ε.Π. 

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια 

οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, Γεωπονίας και Επιστήµης Τροφίµων και 

Διατροφής, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα 

(10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν 

γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της 



προσωρινής Συνέλευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξης και 

Ανάπτυξης, και στην οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού 

αντικειµένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατος 

σπουδών. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα 

άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 

4009/2011. 

 

Άρθρο 15 

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο 

(Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Κοζάνη. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:  

α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων 

επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και 

πρακτική άσκηση, στ) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την 

ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, ζ) η ανάπτυξη 

συνεργασιών µε ερευνητικούς φορείς, η) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και 

συµβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς, θ) η διασυνοριακή συνεργασία 

και ι) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό.  

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:  

α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει 

υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του, 

β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την 

οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του, 

γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και 

ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και 



διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και 

τον πολιτισµό, 

δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των 

αντικειµένων του, 

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 

4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: 

α) Ενεργειακής ανάπτυξης και µετάβασης στη µεταλιγνιτική εποχή, µε έδρα την Κοζάνη  

β) Ανθρωπιστικών ερευνών, µε έδρα την Φλώρινα, 

γ) Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε έδρα την πόλη της 

Καστοριάς,  

δ) Πολιτικής προστασίας, µε έδρα την πόλη της Πτολεµαΐδας, 

ε) Οπτικοακουστικών τεχνών, µε έδρα την πόλη της Φλώρινας, 

στ) Ελληνικής γλώσσας, µε έδρα την πόλη της Φλώρινας, 

ζ) Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων, µε έδρα την πόλη των Γρεβενών. 

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.: 

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας 

και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 7. 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή 

προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου. 

γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,  

ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,  

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό 

του Π.Ε.Κ.,  

δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την 

οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ.,  

εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,  

στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και 

συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,  



ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει 

την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν 

έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της 

πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ. 

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου,  

ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το 

Συµβούλιο στη Σύγκλητο,  

γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και 

υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 και 

δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 

13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία 

µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,  

ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,  

γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων 

προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου της 

περίπτ. δ΄ της παρ. 10,  

δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,  

ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του 

Ινστιτούτου,  

γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,  



δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που 

ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής 

ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα 

αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την 

πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο 

Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούς 

συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου 

του Π.Ε.Κ. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των 

συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία 

έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των 

Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 

προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή 

τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από 

πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από 

µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που 

επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις 

τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε 

πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του 

Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των 

συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω 

θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο 

Α.Ε.Ι. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του 

Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και 

παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: 



α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο 

Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου, 

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και κλινικών µελετών και την 

εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, 

ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του 

Π.Ε.Κ., 

στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από 

τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 

ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από 

περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.. 

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται ως εξής:  

α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, 

ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο 

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και 

αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί 

Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος 

εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του 

Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας 

για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό 

Υπεύθυνο το Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες 

των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών 

και περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε 

έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων 

έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 

67 του ν. 4485/2017. 



11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο 

Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν 

λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της 

παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 

της παρ. Δ΄ του ίδιου νόµου. 

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού 

κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του, 

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών, 

γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών των τριµελών συντονιστικών 

επιτροπών, 

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., 

ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ., 

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού 

προσωπικού, 

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, 

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων 

δραστηριοτήτων του, 

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και 

βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας, 

ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται 

ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονοµάζονται, 

συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.. 



 

Κεφάλαιο Δ΄ 

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Άρθρο 16 

 

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας), 

µε έδρα την Κοζάνη, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό 

πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο υπεισέρχεται 

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

όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή 

φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών 

προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα 

εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται 

στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 18, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο 

εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τµήµα Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής, στα Τµήµατα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στα Τµήµατα Μηχανολόγων 

Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών 

Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

µεταφέρονται στο Ίδρυµα.  

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζονται από το 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που 

εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και 

εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που 

ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και 

συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν 

έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι 



υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη 

λήξη τους. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Καθήκοντα προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου 

Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων 

εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και 

διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας ανασυγκροτείται µέσα σε 

τριάντα (30) ηµέρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και 

προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των 

ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 

δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή 

ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας µετέχει, µέχρι 

τις 31-12-2019, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος 

της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας χωρίς 

δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, 

καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Άρθρο 17 

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής 

Μακεδονίας 

 

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µε τις αντίστοιχες θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται 

αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 18 έως 20. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε 

πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 



έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες 

µνηµονεύονται οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν. 

 

Άρθρο 18 

Ένταξη µελών Δ.Ε.Π. 

 

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στα Τµήµατα του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας ως εξής: 

α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή στο τµήµα 

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στην παρ. 2. 

β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διεθνούς Εµπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

εντάσσονται στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 

δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στο 

τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2. 

στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 

ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ή στο 

τµήµα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στην παρ. 2.  



η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται 

στο Τµήµα Μαιευτικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 

θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 

ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης 

ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2. 

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που σύµφωνα µε την παρ. 1 µπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε 

περισσότερα από ένα Τµήµατα, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα αυτά µε πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και 

τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη 

Γραµµατεία της Συγκλήτου, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του 

άρθρου 10 και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι 

(20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω 

διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα Τµήµατα, στα οποία έχει δικαίωµα ένταξης σύµφωνα µε 

την παρ. 1.  

3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των 

µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που 

κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες 

λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παρ. 4. 

4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους 

Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. 

του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, µε την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.  

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 

4009/2011 είτε σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις 

περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης 



βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και 

µπορούν να ζητήσουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας 

βαθµίδας. Η µετατροπή διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής: 

αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς 

τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη 

µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. 

ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 

2024 και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που 

αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας και συναφούς γνωστικού 

αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Τµήµατος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται µία 

επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τµήµατα της παρ. 1. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο 

είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τµήµα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος. 

Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη 

Δ.Ε.Π. του Τµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη 

συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας 

του προηγούµενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον 

κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική 

αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον 

κατάλογο ώστε τα εναποµείναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η 

Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα 

µέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις 

εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που 

προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 

4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε ένα δίµηνο από την υποβολή τους µε 

πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο 



νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο 

Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει 

τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που 

κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από 

τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 

περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις 

µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση 

έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής 

θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευση 

ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από 

την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. 

παραµένει στη θέση την οποία κατέχει. 

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το µισθολογικό 

καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε 

οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από την 

1-1-2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.  

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές 

θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που 

κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς 

καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και 

υπάγεται: 

αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές 

εφαρµογών, 

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το 

δικαίωµα του εκλέγειν και το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του 

ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν 

τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος 



υποβάλλει αίτηση µέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή της 

θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο 

εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, 

για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., 

τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου 

µε αυτό του αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση της 

Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής 

υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης 

σχετική πράξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού 

διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης 

προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που 

την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής 

υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 

από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε 

την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η-1-

2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται και υπάγονται στο 

ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης. 



5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις 

µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 14 και σε 

Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι διατάξεις της 

παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 

31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και 

για µία µόνο µετακίνηση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας, µόνο για µετακίνηση προς τα Τµήµατα της παρ. 1 και 2 του άρθρου 14. 

Για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει η 

Σύγκλητος ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης κατά παρέκκλιση της 

περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011. 

 

Άρθρο 19 

Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 

 

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

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε 

Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της 

παρ. 1 του άρθρου 18, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις 

τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου 

στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. 

Ειδικότερα: α) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής ή στο τµήµα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τµήµα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, β) 

τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τα Γρεβενά του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

στο τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, 

γ) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Κοζάνη 

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και 

Τεχνολογίας, ή στο τµήµα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τµήµα Διεθνών 



και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, δ) τα µέλη 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 

ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης 

ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Η ένταξη των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές 

ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και 

Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 22 και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση 

κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) 

εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Αν µέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της 

Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα Τµήµατα, στα οποία έχει 

δικαίωµα ένταξης σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο. Τα µέλη του παρόντος εντάσσονται µε την ίδια 

εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται 

στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο 

µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν 

τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η 

διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε 

µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 

του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).  

 

Άρθρο 20 

Ένταξη λοιπού προσωπικού 

 

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό 

προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή 

που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-

εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει και 

παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η 



µετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται 

µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού 

συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και 

οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε 

την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.  

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί 

υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε το 

ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου. 

 

Άρθρο 21 

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή όσοι κατά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται 

από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήµιο 

Δυτικής Μακεδονίας µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις παρ. 2 

και 5. Οι φοιτητές εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, 

σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 18, µε την επιφύλαξη των επόµενων 

εδαφίων. Οι φοιτητές του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Μακεδονίας, οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τα Γρεβενά 

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων µε έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα 

Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, µε δικαίωµα 

να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 5. Οι φοιτητές των Τµηµάτων 



Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, 

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

εντάσσονται σε Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής, µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του 

Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους µόνο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2. 

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται 

µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του 

Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. 

Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος 

φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών 

Τµήµατος Πανεπιστηµίου. 

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα 

Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά 

καθήκοντα στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα 

τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου στο οποίο 

εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του 

Ιδρύµατος. 

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την 

έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών 

και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, 

σύµφωνα µε την παρ. 1, Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου 

υποχρεωτικά και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη 

κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό της παρ. 1, µε αίτηση, που 

καταθέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να 

λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών 



του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 

ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα 

αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της 

αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, 

που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του 

Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η 

απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους 

λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται 

υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν 

περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική 

άσκηση, που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 22  

Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

1. α) Με απόφαση του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος συγκροτείται και λειτουργεί έως τις 31-8-2019 στο Πανεπιστήµιο Δυτικής 

Μακεδονίας Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στο οποίο µετέχουν ο Κοσµήτορας της 

Πολυτεχνικής Σχολής, ως πρόεδρος, ο Κοσµήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής, ο Αντιπρύτανης 

Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, και 

οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας και Αντιπρυτάνεις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας, 

Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας. Το Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής αρµοδιότητες: 



αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Τµήµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 και στο άρθρο 19, 

ββ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 18, 

γγ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 7 

του άρθρου 14, 

δδ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για τον ορισµό των προσωρινών Συνελεύσεων της παρ. 3. 

β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία 

ακαδηµαϊκά όργανα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 13, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης 

και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών µε εκλογική διαδικασία, οι αρµοδιότητες 

των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της 

Συγκλήτου και αποτελείται από: 

αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, 

καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου, 

ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, 

γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 

β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών 

ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα 

προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των 

προηγούµενων εδαφίων. 

3. Στα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 14 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική 

διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να 

καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξη 

λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή 

Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 

1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι 



των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά 

όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.  

4. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, µε δικαίωµα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα 

µε την παρ. 4 του άρθρου 18, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος 

Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 

4485/2017. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του προηγούµενου εδαφίου για την πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, εκλογική διαδικασία έχουν δικαίωµα να εκλεγούν και Αντιπρυτάνεις. Αν µέλος 

Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης, η αίτηση µετατροπής της θέσης του 

εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και παραµένουν σε προσωποπαγή 

θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση 

µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα 

διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των 

µονοπρόσωπων οργάνων. 

 

Κεφάλαιο Ε΄ 

Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

Άρθρο 23 

Ίδρυση Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, ως 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

Συντάγµατος και την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µε έδρα 

το Ηράκλειο. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) καταργείται από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Μεσογειακό 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα 

ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί 

καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του 

Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων 



δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των 

Τµηµάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 

άρθρου 28, Τµήµατα και Σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αν ανήκουν σε 

Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και 

οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ µεταφέρονται στο 

Ίδρυµα.  

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζονται από το Μεσογειακό 

Πανεπιστήµιο Κρήτης χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης ισχύουν έναντι του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και 

τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και 

συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν 

έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη 

λήξη τους.  

 

Άρθρο 24 

Ίδρυση Σχολών 

 

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα το Ηράκλειο, 

β) Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, 

γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα το Ηράκλειο, 

δ) Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο, 

ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, µε έδρα το Ρέθυµνο.   

2. Η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. 

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή της 

υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 



 

Άρθρο 25 

Ίδρυση Τµηµάτων 

 

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης ιδρύονται τα εξής Τµήµατα: 

α) Νοσηλευτικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας, 

β) Κοινωνικής Εργασίας, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Υγείας, 

γ) Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα τη Σητεία, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Επιστηµών Υγείας, 

δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας, 

ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας, 

στ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται 

στη Σχολή Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας, 

ζ) Γεωπονίας, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

η) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Μηχανικών, 

ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,  

ια) Μηχανικών Βιοϊατρικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Μηχανικών, 

ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, µε έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Μηχανικών, 

ιγ) Χηµικών Μηχανικών, µε έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών, 

ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, µε έδρα το Ρέθυµνο, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών,  



ιε) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα το Ρέθυµνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και 

Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, 

ιστ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας, 

ιζ) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Υγείας. 

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων 

φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα 

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, 

Μουσικών Σπουδών, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και Φυσικοθεραπείας, η 

έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της 

Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 και 

όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 προκειµένου για το Τµήµα της 

Φυσικοθεραπείας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούµενου 

έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου 

εδαφίου είναι αποκλειστική. 

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα 

µε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 

5. Σε κάθε ένα από τα Τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, Χηµικών Μηχανικών, 

Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και 

Φυσικοθεραπείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π.. 

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια 

οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, Γεωπονίας και 

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για 

απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν 

γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται 

πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης 



Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της 

περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. 

 

Άρθρο 26 

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο 

(Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα το Ηράκλειο. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β) η 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η 

συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών µε 

ερευνητικούς φορείς, η) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συµβουλευτικών δράσεων 

σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς.  

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή 

αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που 

συνάδουν µε τους σκοπούς του, 

β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την 

οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του, 

γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και 

ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και 

διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και 

τον πολιτισµό, 

δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των 

αντικειµένων του, 

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 

4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: 

α) Αναδυόµενων Τεχνολογιών, µε έδρα το Ηράκλειο,  

β) Φυσικής Πλάσµατος και Λέιζερ, µε έδρα το Ρέθυµνο,  

γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, µε έδρα το Ηράκλειο,  



δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, µε έδρα τα Χανιά, και  

ε) Οικονοµικής Ανάλυσης, Επιχειρηµατικότητας και Τουρισµού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, 

στ) Αγροδιατροφής και Επιστηµών Ζωής, µε έδρα το Ηράκλειο. 

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.: 

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας 

και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 7. 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή 

προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου. 

γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,  

ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,  

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό 

του Π.Ε.Κ.,  

δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την 

οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ.,  

εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,  

στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 του 

παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,  

ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει 

την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν 

έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της 

πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ. 

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου,  

ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το 

Συµβούλιο στη Σύγκλητο,  



γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και 

υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10  

δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της 

παρ. 13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία 

µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,  

ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,  

γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων 

προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του 

εδαφίου δ΄ της παρ. 10  

δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, 

 ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του 

Ινστιτούτου,  

γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου  

δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που 

ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής 

ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα 

αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την 

πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο 

Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούς 

συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου 

του Π.Ε.Κ. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου είναι µέλος Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη 

Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Τόσο ο Αντιπρόεδρος, όσο και οι Διευθυντές και τα µέλη των συντονιστικών 



επιτροπών έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των 

Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 

προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή 

τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από 

πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από 

µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που 

επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις 

τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε 

πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του 

Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των 

συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω 

θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο 

Α.Ε.Ι. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του 

Πανεπιστηµίου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του 

Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας. 

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις 

Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται 

στο Πανεπιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου, 

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και κλινικών µελετών και την 

εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, 

ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του 

Π.Ε.Κ., 

στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από 

τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 



ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από 

περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ. 

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται ως εξής: α) η οικονοµική 

διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 

γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του 

Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 

κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών 

είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των 

έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης 

υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και 

αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το 

µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται 

από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται στον 

εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του 

Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο 

Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των 

εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017. 

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο 

Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν 

λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της 

παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 

της παρ. Δ΄ του ίδιου νόµου. 

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού 

κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του, 

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών, 



γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών των τριµελών συντονιστικών 

επιτροπών, 

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., 

ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ., 

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού 

προσωπικού, 

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, 

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων 

δραστηριοτήτων του, 

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και 

βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας, 

ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. ύστερα από 

σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή 

καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. 

 

Άρθρο 27 

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε τις αντίστοιχες θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται 

αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 28 έως 30. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε 

πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες 

µνηµονεύονται οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν. 

 

Άρθρο 28 

Ένταξη µελών Δ.Ε.Π. 



 

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στα Τµήµατα του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης ως εξής: 

α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης,  

β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας  του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τµήµα 

Νοσηλευτικής του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο 

Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

ι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2. 



ια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

ιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο 

Τµήµα Γεωπονίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

ιγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

εντάσσονται στο Τµήµα Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

που η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, σύµφωνα µε το 

γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, µε πράξη του Πρύτανη 

που εκδίδεται µετά από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία της Συγκλήτου και 

αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) 

εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν 

µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω 

διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου.  

3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των 

µελών Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που 

κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες 

λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παρ. 4. 

4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους 

Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. 

του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.  

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 

4009/2011 είτε σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις 



περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης 

βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης και 

µπορούν να ζητήσουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας 

βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής: 

αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς 

τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη 

µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. 

ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 

στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και κρίνονται από πενταµελή επιτροπή 

κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή των 

προβλεπόµενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του 

ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, στην οποία µετέχουν καθηγητές πανεπιστηµίου α΄ 

βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές 

του προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων και τα µέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Με την 

ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραµµατέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή του Ιδρύµατος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο 

µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που 

κατατίθενται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται µέσα σε 

είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή τους. Αίτηµα µετατροπής θέσης υποβάλλεται 

έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την 

έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε 

περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραµένει στην προσωποπαγή 

θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και κοινοποιούνται στη Σύγκλητο. Αν δεν 

αναπεµφθούν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται 



εγκεκριµένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη που 

µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο 

αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

πράξης. 

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το µισθολογικό 

καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε 

οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από την 

1-1-2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.  

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές 

θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που 

κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς 

καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και 

υπάγεται: 

αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές 

εφαρµογών, 

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το 

δικαίωµα του εκλέγειν και το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του 

ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις που 

αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού 

διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη 

µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για 

γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι 

δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας 

τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 

περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται 

από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται 

µε απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη της προέρχονται από άλλο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της 



επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης 

σχετική πράξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού 

διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης 

προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που 

την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής 

υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 

από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε 

την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η-1-

2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς 

των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι 

οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης. 

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον στο ίδιο Τµήµα, που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις 

µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 25. Οι 

διατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, 

διαφορετικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του 

Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µετακίνηση. 

 

Άρθρο 29 

Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 

 



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

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 28, ή 

στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες 

σε Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα 

µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Ειδικότερα, τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, που η 

ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, σύµφωνα µε το γνωστικό 

τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και 

αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. 

δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία και 

κριτήρια, σε ένα εκ των Τµηµάτων του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης Τα µέλη της 

παρούσας εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή 

προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή 

επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές 

που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω 

προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της 

χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 

74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).  

 

Άρθρο 30 

Ένταξη λοιπού προσωπικού 

 

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό 

προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης µεταφέρεται 

αυτοδικαίως στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, 

οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική 



βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει και παραµένει στην 

ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του 

προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η 

οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι 

δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα 

καθήκοντά τους στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους 

ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.  

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και 

λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να 

ασκούν τα καθήκοντά τους στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης µε το ίδιο καθεστώς, τους 

ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε 

συµβάσεις έργου. 

 

Άρθρο 31 

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το 

πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 28. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ 

εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών, µε απόφαση της Συγκλήτου και 

πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος. Οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις 

παρ. 2 και 5, µε εξαίρεση όσους εντάσσονται σε Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών, οι οποίοι 

ολοκληρώνουν τις σπουδές τους µόνο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2.  

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι 

την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι 



οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής 

τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα 

µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος από τους εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι 

οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος 

Πανεπιστηµίου. 

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα 

Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά 

καθήκοντα στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα 

τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου στο οποίο 

εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του 

Ιδρύµατος. 

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την 

έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών 

και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, 

σύµφωνα µε την παρ. 1, Τµηµάτων του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου 

υποχρεωτικά και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη 

κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό της παρ. 1, µε αίτηση, που 

καταθέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να 

λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών 

του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 

ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και µπορεί να ανακληθεί µε νέα αίτηση του 

ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής 

δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, ύστερα 

από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και µε 

την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε 



µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της 

Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης 

πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται 

υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν 

περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική 

άσκηση, που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

      Άρθρο 32 

Ίδρυση ειδικού Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση 

της περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης 

                                                        

1. α) Ιδρύεται Ειδικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) µε τη µορφή της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης» µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του παρόντος, του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). 

β) Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

γ) Η εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης και 

λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

2. Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης» που έχει ως εξής:  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 1 - Επωνυµία – Μορφή – Διάρκεια 

1. Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται µε την παρ. 1 του παρόντος, λειτουργεί 

ως Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 



ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» µε διακριτικό τίτλο ΕΑΔΙΠ 

Μ.Π. Κρήτης. 

2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 50 έτη. 

 

Άρθρο 2 - Έδρα 

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήµο Ηρακλείου, και συγκεκριµένα, στις εγκαταστάσεις 

του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης στον Εσταυρωµένο. 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την ιδιότητα της 

ως Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, επιτρέπεται να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή 

υποκαταστήµατα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Κρήτης όπου έχουν έδρα 

Τµήµατα του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε άλλες πόλεις της Χώρας ή και του 

εξωτερικού, µε βάση τις ανάγκες της ΕΑΔΙΠ και του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

3. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται συγχρόνως και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας 

αυτών. 

 

Άρθρο 3 - Σκοπός και Δραστηριότητα 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία θα εκχωρείται στην Εταιρεία κατά χρήση µε απόφαση της 

Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, το οποίο θα προσδιορίζει και τους όρους 

της εκχώρησης και το χρονικό διάστηµα της εκχώρησης, για την προώθηση της ορθότερης 

διαχείρισης των περιουσιακών αυτών στοιχείων προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, 

σύµφωνα µε τους νόµους και το συµφέρον του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό τον 

όρο ότι η εκχώρηση δεν παρεµποδίζει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του 

Ιδρύµατος. 

2. Ως περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ νοούνται τα παντός 

είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος που παραχωρούνται σε αυτό 

κατά χρήση µε απόφαση του Πρύτανη που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο  του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

3. Η έναντι αµοιβής ή συµµετοχής είσπραξη δικαιωµάτων του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους είτε αυτές σχετίζονται µε το αντικείµενο 

της Εταιρείας είτε όχι , εφόσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Μεσογειακού 



Πανεπιστηµίου Κρήτης προκύψει από ενέργειες της Εταιρείας, περιλαµβάνονται στους σκοπούς 

της Εταιρείας. 

4. Δεν νοούνται ως περιουσία που υπόκειται στη διαχείριση και αξιοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ τα 

ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν µε πόρους προερχόµενους είτε 

από τον τακτικό προϋπολογισµό είτε από το πρόγραµµα των δηµοσίων επενδύσεων, η εκχώρηση 

των οποίων µπορεί να παρεµποδίσει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του 

Ιδρύµατος (άρθρο 58 παρ.2, v. 4009/2011). 

5. Οι δραστηριότητες της ΕΑΔΙΠ αφορούν: 

α. Στην πλήρη καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

β. Στην ανάληψη επ’ αµοιβή από την Εταιρεία, µε ειδικές εκάστοτε συµφωνίες, της επιµέλειας 

και της συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε 

απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος (άρθρο 58 παρ. 7α, 

4009/2011). 

γ. Στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, πλην 

της µισθοδοσίας µόνιµου προσωπικού, εν όλω ή εν µέρει, από πόρους της Εταιρείας, κατόπιν 

κοινής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και της Συγκλήτου του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας. 

δ. Στην ενίσχυση της γενικότερης λειτουργίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης µέσα 

από την πρόσληψη προσωπικού, µε συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου, για 

δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προπτυχιακές ή 

µεταπτυχιακές του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης). 

ε. Στη διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων από το Μεσογειακό 

Πανεπιστήµιο Κρήτης υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας. 

στ. Στη σύναψη συµβάσεων κάθε είδους που συναρτώνται µε τις ειδικότερες ανάγκες του 

Ιδρύµατος και δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του τελευταίου. 

6. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών-δραστηριοτήτων το Ν.Π.Ι.Δ. µεριµνά για: 

α. Τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, περιλαµβανοµένων των δανείων, την 

αποδοχή δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε 

πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, επ` ονόµατι του ιδρύµατος ή του Ν.Π.Ι.Δ., 



ύστερα από έγκριση από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε εισήγηση 

του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ και σχετικής έγκρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου. 

β. Τη συµµετοχή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, σε 

οποιασδήποτε µορφής ανταγωνιστική πρόταση χρηµατοδότησης, και τη διαχείρισή της µε βάση 

το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕ του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

γ. Την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, εφόσον αυτή λαµβάνει χώρα εντός των χώρων του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης που διαχειρίζεται η ΕΑΔΙΠ ή και εκτός χώρων σε 

περίπτωση που συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Ως προϊόν θεωρείται και η παραγωγή 

ενέργειας σε κάθε µορφή και για κάθε σύστηµα εκµετάλλευσης. 

δ. Τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων, καθώς και τη 

χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον 

αφορά δραστηριότητα µέχρι 10.000 €. Για ποσά πάνω από αυτό αποφασίζει η Σύγκλητος του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης µετά από εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ και 

σύµφωνης γνώµης του Διοικητικού Συµβουλίου. 

ε. Τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας για την εκπλήρωση των σκοπών της 

προηγούµενης παραγράφου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ 

Άρθρο 4 - Μετοχικό Κεφάλαιο 

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 40.000 ευρώ. 

2. Αποτελείται από µία µόνο ονοµαστική µετοχή, αξίας ίσης µε το µετοχικό κεφάλαιο που 

ανήκει εξ ολοκλήρου στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

 

Άρθρο 5 - Μετοχή 

Η µοναδική µετοχή της Εταιρείας είναι ονοµαστική, αδιαίρετη και µη µεταβιβάσιµη. 

 

Άρθρο 6 - Πόροι της Εταιρείας – Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους 

1. Πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τις δράσεις που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 3 του 

παρόντος. 

Πόροι της Εταιρείας θεωρούνται επίσης: 



α. Οι δωρεές, και χορηγίες προς την ίδια την εταιρεία. 

β. Οι κληρονοµιές και κληροδοσίες προς το Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, τα έσοδα των 

οποίων µε απόφαση της Συγκλήτου αξιοποιεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία . 

γ. Οι τόκοι από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

δ. Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΔΙΠ. 

ε. Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προϊόντων, προγραµµάτων, προσφορά υπηρεσιών 

παρεχόµενων προς τρίτους.  

στ. Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και ενισχύσεις άλλων ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών 

οργανισµών ή Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού κράτους, 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, ενδιαφερόµενων για την προώθηση των σκοπών του 

Ιδρύµατος και της Εταιρείας. 

ζ. Τα δικαιώµατα επί ευρεσιτεχνιών µελών ΔΕΠ του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, στις 

οποίες το Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης συµµετέχει µε συγκεκριµένο ποσοστό, και το 

Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης παραχωρεί στην Εταιρεία. 

η. Μερίσµατα από εταιρείες στις οποίες δύναται να συµµετέχει η ΕΑΔΙΠ. 

2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα 

ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζηµιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Τα κέρδη 

διανέµονται για: α. Σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. β. Σχηµατισµό έκτακτου 

αποθεµατικού, αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Άρθρο 7 Όργανα της Εταιρείας 

Τα όργανα της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συµβούλιο και η Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 8. Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου 

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι επταµελές και αποτελείται 

από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και άλλα τέσσερα (4) µέλη. 

Ένα από τα µέλη πρέπει να είναι πτυχιούχος νοµικής, ένα οικονοµικών επιστηµών ή διοίκησης 

επιχειρήσεων και ένα διπλωµατούχος µηχανικός. 



2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη του Ιδρύµατος ένας 

εκ των αναπληρωτών του τελευταίου. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο 

της Εταιρείας µεταξύ των µελών του. 

3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τρία (3) εκ των 

οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, 

ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Συγκλήτου και εισήγηση 

επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου, 

ύστερα από πρόταση του Πρύτανη του Ιδρύµατος, και αποτελείται από τρεις (3) καθηγητές 

πρώτης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης. 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και να 

έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης µε αντικείµενο 

ανάλογο της θέσης την οποία αιτούνται.  

5. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. µε εξειδίκευση και εµπειρία στην 

οικονοµική διαχείριση φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Είναι πλήρους 

απασχόλησης, µε την έννοια της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

µε πλήρες ωράριο. 

6. Κατά την Ίδρυση της ΕΑΔΙΠ, και µετά από σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη που είναι 

Πρόεδρος της ΕΑΔΙΠ και µε απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατή η τοποθέτηση στη θέση του 

Διευθύνοντα Συµβούλου µέλους ΔΕΠ του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, που δεν ανήκει 

στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για περίοδο κατά µέγιστο 24 µήνες, για να υπάρχει ο 

δόκιµος χρόνος ώστε να εξασφαλιστούν τα σχετικά κονδύλια για την αποζηµίωση του 

Διευθύνοντα Συµβούλου. Το µέλος ΔΕΠ που θα αναλάβει το ρόλο αυτό, πρέπει να έχει 

αντίστοιχα προσόντα και εµπειρία. 

 

Άρθρο 9 - Θητεία – Αντικατάσταση µελών Διοικητικού Συµβουλίου 

1. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής και 

παρατείνεται µετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, µέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού 

Συµβουλίου, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο. 



2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου παύονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος 

για σηµαντικούς λόγους, µετά από εισήγηση του Πρύτανη ή τουλάχιστον πέντε µελών της 

Συγκλήτου µε σαφή αιτιολόγηση της πρότασης παύσης του µέλους. 

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης µέλους ή απώλειας της 

ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο 

µέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, µε την διαδικασία της παρ. 

3 του άρθρου 8 του παρόντος. 

4. Με απόφαση Συγκλήτου, η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 

ανανεωθεί µία φορά. 

 

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις Συµβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισµού 

1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η 

απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών 

(3) µηνών ισοδυναµεί µε παραίτηση. 

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστης έναντι της εταιρείας. 

3. Απαγορεύεται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να ενεργούν, χωρίς άδεια της 

Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό 

τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συµµετέχουν σε εταιρίες µε 

παρεµφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως της απαγορεύσεως αυτής η Εταιρεία 

δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.  

 

Άρθρο 11 - Εκπροσώπηση εταιρείας 

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ηµερήσια 

διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου και διευθύνει τις εργασίες 

του. 

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, κωλυόµενο ή απόντα αναπληρώνει νόµιµα ο Αντιπρόεδρος και σε 

περίπτωση απουσίας ή νόµιµου κωλύµατος αυτού, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που 

ορίζεται µε απόφασή του. 

 

Άρθρο 12 - Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συµβουλίου 



1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της 

Εταιρείας. Μπορεί δε να συνέρχεται και σε άλλο χώρο, όπως στις έδρες Τµηµάτων του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα µέλη του και 

κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. 

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ηµέρα και 

ώρα που καθορίζονται απ’ αυτόν τακτικά και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιµο ή το 

ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστο τρία από τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο 

αναπληρωτής του υποχρεούνται: α) να συγκαλούν το διοικητικό συµβούλιο και να ορίζουν 

ηµέρα συνεδρίασής του που να απέχει περισσότερο από δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από την 

υποβολή της σχετικής αίτησης β) να περιλαµβάνουν τα προτεινόµενα θέµατα στην ηµερήσια 

διάταξη, προσθέτοντας, κατά την κρίση τους και νέα επείγοντα θέµατα. 

4. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση 

να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε ηµερολογιακών ηµερών 

από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη 

του Διοικητικού Συµβουλίου. 

5. Η Σύγκλητος του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης ή το Πρυτανικό Συµβούλιο ή ο 

Πρύτανης µπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Εταιρείας τη σύγκληση του Δ.Σ. για τη 

συζήτηση καθορισµένων θεµάτων. 

6. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου µε την ηµερήσια διάταξη 

γνωστοποιούνται στα µέλη µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο δυο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 

πριν την συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται και αποφάσεις µπορεί να ληφθούν και για 

θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και 

στη λήψη αποφάσεων.  

 

Άρθρο 13 - Λήψη αποφάσεων 

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται 

τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου . 



3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά και 

υπογράφονται από όλα τα µέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσµατα 

των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. 

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 

ισοδυναµεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί 

συνεδρίαση. 

 

Άρθρο 14 - Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα 

που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη 

των σκοπών της, µέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει την αρµοδιότητα: 

α. Να διαµορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, την 

στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της. 

β. Να διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 

γ. Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη δηµιουργία θυγατρικών εταιρειών ή τη 

συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες, οιασδήποτε µορφής, επιχειρήσεις µε τους αυτούς ή 

παρεµφερείς σκοπούς, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού. 

δ. Να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό, τον ισολογισµό και την ετήσια έκθεση των 

πεπραγµένων της εταιρείας και να τα υποβάλει στη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. 

ε. Να αποφασίζει, µετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συµβούλου 

της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισµό που υποβάλλεται για έγκριση στη Σύγκλητο του 

Ιδρύµατος. Με τον εσωτερικό κανονισµό της εταιρείας ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις 

ειδικότερες αρµοδιότητες των Προϊσταµένων και του λοιπού προσωπικού των τµηµάτων της 

εταιρείας. 

στ. Να αποφασίζει την πρόσληψη του προσωπικού και να προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών 

του σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ζ. Να ενηµερώνει τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συµβούλιο του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, όταν του ζητηθεί.  



3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, µετά από πρόταση 

του Πρυτανικού Συµβουλίου, καθορίζεται η αποζηµίωση ή µη του Αντιπροέδρου και των µελών 

του Δ.Σ. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Άρθρο 15 - Διευθύνων Σύµβουλος 

1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο 

Διοικητικό Συµβούλιο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, επιµελείται της εκτέλεσης των 

αποφάσεών του και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. 

2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις αρµοδιότητες που προσδιορίζονται από το Διοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας· ειδικότερα: 

α. Προΐσταται των Υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των 

Υπηρεσιών και επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και της 

Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία της Εταιρείας. 

β. Αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στα τµήµατα και τις διευθύνσεις. 

γ. Είναι πειθαρχικός Προϊστάµενος του προσωπικού της εταιρείας. 

δ. Λειτουργεί ως βασικός αναπτυξιακός µοχλός της Εταιρείας µε κεντρικό στόχο την αύξηση 

των εσόδων και των κερδών αυτής. 

ε. Μετά από σχετικό προσδιορισµό των ειδικότερων δικαιοδοσιών του από το Διοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύµβουλος δύναται να υπογράφει τα έγγραφα της 

Εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις, να ενεργεί αναλήψεις, να υπογράφει τις εντολές 

πληρωµής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωµές, να εισηγείται τα θέµατα 

της ηµερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συµβούλιο, να εισηγείται την πρόσληψη του 

αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και να ενεργεί διαδικασίες, ύστερα 

από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και οι όροι της συµβάσεως 

εργασίας του µε την Εταιρεία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και αναφέρονται στη 

σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Άρθρο 16 - Ευθύνη Συµβούλων-Ασυµβίβαστα 



1. Τα σχετικά µε την ευθύνη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος 

Συµβούλου της Εταιρείας, ρυθµίζονται από το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Η συµµετοχή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν 

θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, ούτε εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 24 

Ν.4009/2011 ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού κώδικα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 17 - Λειτουργία -Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική 

υπόθεση. H Σύγκλητος του Ιδρύµατος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και 

παρίσταται στις συνεδριάσεις της. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρµόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέµατα: 

α. Έγκριση του προϋπολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

β. Διάθεση των εσόδων ή των πόρων της Εταιρείας. 

γ. Ορισµό Ορκωτών Ελεγκτών. 

δ. Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 

αποζηµίωση. 

ε. Τροποποίηση του Καταστατικού. 

στ. Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

ζ. Έκδοση δανείου µε οµολογίες. 

η. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγµένων. 

θ. Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου της. 

ι. Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συµβουλίου, ιδιαίτερα σε σχέση µε την πορεία της 

υλοποίησης του προγράµµατος και των οροθετηµένων σκοπών της Εταιρείας. 

ια. Έγκριση και τροποποίηση του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας 

ιβ. Διορισµός εκκαθαριστών. 

ιγ. Λύση της Εταιρείας. 

3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να διατάξει, όποτε κρίνει σκόπιµο, διαχειριστικό έλεγχο. 

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας µια φορά τουλάχιστον 

σε κάθε εταιρική χρήση για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Το Διοικητικό 



Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιµο ή 

αναγκαίο. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί, όταν κρίνει σκόπιµο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική 

Συνέλευση είτε µετά από αίτηση του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή του ενός τρίτου(1/3) των 

µελών της Γενικής Συνέλευσης. 

6. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαµβάνει τον τόπο, την ηµέρα και ώρα της 

Συνέλευσης, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κοινοποιείται στα µέλη της 

Συνέλευσης µε κάθε τρόπο (ηλεκτρονικά, γραπτά, κ.λπ.) δέκα (10) ηµέρες πριν την συνεδρίαση.  

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή, εφόσον 

κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ο µεγαλύτερος στην ηλικία των 

παρισταµένων µελών της Συγκλήτου. 

8. Συζητήσεις για θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης επιτρέπονται µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

9. Για τα θέµατα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαµβάνονται τηρούνται πρακτικά 

που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραµµατέα. Γραµµατέας 

της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο εκάστοτε Γραµµατέας της Συγκλήτου. 

10. Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή από το µέλος της Συγκλήτου που άσκησε τα 

καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. 

11. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγµένων 

είναι στη διάθεση όλων των φορέων του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Άρθρο 18 - Τακτικός Έλεγχος 

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως και του Ισολογισµού της Εταιρείας 

ασκείται από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από την προηγούµενη τακτική Γενική 

Συνέλευση. 

2. Η αµοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους 

ορίζει. 



3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει 

να ανακοινωθεί στους Ελεγκτές ο διορισµός τους. Εφόσον οι Ορκωτοί Ελεγκτές στις επόµενες 

πέντε (5) ηµέρες δεν αποποιηθούν το διορισµό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.  

 

Άρθρο 19 - Εποπτεία της Εταιρείας – Δηµοσιότητα 

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας. 

2. Οι πράξεις της διοίκησης και διαχείρισης των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές 

της δηµοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας. 

3. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους και στον έλεγχο του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ως 

προς την λειτουργία της Εταιρείας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις Ανώνυµες Εταιρίες, 

ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο οποίος µπορεί να 

προβαίνει σε οικονοµικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Άρθρο 20 - Εταιρική χρήση – Ισολογισµός 

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 

31η Δεκεµβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. 

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους λογαριασµούς, συντάσσει 

λεπτοµερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014). 

3. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική 

Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηµατική έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου, στην 

οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα στοιχεία της 

κατάστασης αποτελεσµάτων, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. 

4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Κάθε έτος συντάσσεται έκθεση σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας, αντίγραφο 

της οποίας υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 



5. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο 

ΓΕΜΗ ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

6. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από την έγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από την 

τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου αντίγραφο του 

εγκριθέντος Ισολογισµού. 

7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί 

προηγουµένως από τρία διαφορετικά πρόσωπα: 

α. Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

β. Από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο αυτής, και 

γ. Από τον Προϊστάµενο Λογιστηρίου της Εταιρείας. 

8. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική 

Συνέλευση. 

 

Άρθρο 21 - Λύση – Εκκαθάριση της Εταιρείας 

1. Η Εταιρεία λύεται: 

α. µε απόφαση της Συγκλήτου που εγκρίνεται µε Π.Δ. 

β. µε την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.  

γ. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτή ορίστηκε στο άρθρο 1, παρ. 2, του 

παρόντος. 

2. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της µε 

τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

που ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος 

Συµβούλου τις συναφείς προς τις διαδικασίες και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρµοδιότητες, οι 

οποίες µπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το οποιοδήποτε, ενεργητικό ή άλλο, περιουσιακό 

στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο άµεσα στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22 - Πρώτη Εταιρική χρήση 



1.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της Εταιρείας µε τη δηµοσίευση του 

παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. 

 

Άρθρο 23 - Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο 

1. Τα µέλη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8  του 

παρόντος, ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του Διατάγµατος αυτού και µε διάρκεια θητείας 12 

µηνών. 

2. Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τον ορισµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνει 

χώρα η πρώτη συνεδρίασή του. 

3. Τα µέλη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες επιλογής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

άρθρου  8 πριν το τέλος της θητείας τους.» 

3. Ο τρόπος λειτουργίας και η στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας, οι υπηρεσιακές µονάδες 

της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητές τους, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα 

πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του 

προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου του 

Ιδρύµατος, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»  

 

 

Άρθρο 33 

Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) 

 

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης δηµιουργείται Πρότυπο Αγροδιατροφικό 

Τεχνολογικό Πάρκο (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης του 

Ηρακλείου. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης του άρθρου 

32. Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου παραχωρείται κατά χρήση, στην Εταιρεία 

αυτή έκταση του Πανεπιστηµίου, µε απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο του Ιδρύµατος. 



2. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται, σε συνεργασία µε τις Σχολές του 

οικείου Ιδρύµατος και ιδιαίτερα µε τη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, παραγωγικές 

δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωµατώνουν καινοτόµα 

επιστηµονικά και τεχνολογικά δεδοµένα, διατηρώντας µια διαρκή λειτουργική διασύνδεση µε 

την επιστηµονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πραγµατοποιείται: 

α) συστηµατική έρευνα, δηµιουργία και ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της 

αγροδιατροφής, µε τη συνεργασία όλων των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων 

του νησιού, 

β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών 

Επιστηµών, καθώς και επιµόρφωση και κατάρτιση µέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύµατος, σε 

θεµατικές ενότητες αιχµής, που αφορούν τον πρωτογενή τοµέα, τις βιο-επιστήµες και την 

αγροδιατροφή, όπως οι εναλλακτικές µορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης 

αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρµογή 

επιστηµονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων µε µειωµένο περιβαλλοντικό 

αποτύπωµα, 

γ) ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και εξοικείωσης µε τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις 

επιµέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, στις οποίες περιλαµβάνονται και δράσεις 

αναψυχής, όπως θεµατικές εκθέσεις και ηµερίδες, οργανωµένες επισκέψεις, επιδείξεις και 

ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. 

3. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. µπορεί να δηµιουργούνται δοµές κατάλληλες για την επίτευξη των 

σκοπών της παρ. 2, όπως κέντρο ολοκληρωµένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής 

πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιµατικές µονάδες εκτροφών για 

την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόµες 

ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιηµένου περιβαλλοντικού 

αποτυπώµατος. Η δηµιουργία των δοµών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία διαµορφώνεται 

κατόπιν εισήγησης της επιτροπής της παρ. 4. 



4. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από τον 

Κοσµήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών και τέσσερα (4) µέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας 

ή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, δύο (2) τουλάχιστον 

από τα οποία είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Γεωπονίας. Η θητεία των µελών της 

επιστηµονικής επιτροπής είναι τετραετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή εισηγείται στο 

Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης για κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του 

Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Στην επιτροπή αυτή µπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του 

Διοικητικού Συµβουλίου, ο συντονισµός και η υλοποίηση των επιστηµονικών, ερευνητικών και 

λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν 

αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 

της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ιδίου νόµου. 

 

Άρθρο 34 

Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

1. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις 

του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης µέχρι τη λήξη της θητείας τους.  

β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορες των Σχολών του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της θητείας τους ως 

εξής: 

αα) ο Κοσµήτορας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως 

Κοσµήτορας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,  

ββ) ο Κοσµήτορας της Σχολής Διοίκησης-Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσµήτορας της 

Σχολής Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας,  

γγ) ο Κοσµήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης ως Κοσµήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών.  



Ως µέλη των Κοσµητείων των Σχολών των υποπεριπτ. αα΄,  ββ΄, γγ΄ συνεχίζουν να µετέχουν 

ως τη λήξη της θητείας τους και οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Κοσµητειών των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε την αντιστοιχία του 

προηγούµενου εδαφίου.  

δδ) Στη Σχολή Μηχανικών ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη έως την 31-8-2019, οπότε 

αναδεικνύεται Κοσµήτορας µε εκλογική διαδικασία, προσωρινός Κοσµήτορας, ύστερα από 

κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος µεταξύ των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Κοσµητόρων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγµένους εκπροσώπους των 

φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Κοσµητείες των Σχολών 

Τεχνολογικών Εφαρµογών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθµός τους 

υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4485/2017.  

εε) Στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών ορίζεται, έως την 31-8-2019 

οπότε αναδεικνύεται Κοσµήτορας µε εκλογική διαδικασία, προσωρινή Κοσµητεία µε απόφαση 

της Συγκλήτου που αποτελείται από: 

ααα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, 

καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, 

βββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, 

γγγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 

2. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδροι των Τµηµάτων του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της θητείας τους ως 

εξής: 

αα) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος 

του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

ββ) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως 

πρόεδρος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. 

γγ) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης ως πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 



δδ) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης ως πρόεδρος του Τµήµατος Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας  του Μεσογειακού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

εε) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τµήµατος 

Νοσηλευτικής του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

στστ) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του 

Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

ζζ) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος 

του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

ηη) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 

του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

θθ) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του 

Τµήµατος Γεωπονίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

ιι) Ο πρόεδρος του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος 

του Τµήµατος Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. 

ββ) Στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ορίζεται µε πράξη 

του Πρύτανη έως την 31-8-2019, οπότε αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία, 

προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος µεταξύ των 

υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προέδρων των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διενεργείται 

και ως προς τους εκλεγµένους εκπροσώπους των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. στις Συνελέυσεις των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών 

Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθµός τους υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται στο 

άρθρο 21 του ν. 4485/2017.  

β) Στα υπόλοιπα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 25 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους έναρξης 

της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία 

σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να καταστούν 

αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017.  



3. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Μεσογειακό 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, µε δικαίωµα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα µε την παρ. 4 

του άρθρου 28 έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή 

Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη 

και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήµιο. Αν µέλος 

Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής 

της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και παραµένουν σε προσωποπαγή 

θέση στο Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση 

µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα 

διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των 

µονοπρόσωπων οργάνων. 

 

Κεφάλαιο ΣΤ΄ 

Πανεπιστήµιο Πατρών 

 

Άρθρο 35 

Ίδρυση Σχολών 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Νοµικών Επιστηµών,  

β) Γεωπονικών Επιστηµών,  

γ) Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας. 

2. Η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, 

µε εξαίρεση την Σχολή Νοµικών Επιστηµών, η ακαδηµαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει µε 

την έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος Νοµικής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 36. 

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή της 

υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 



4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέσα σε 

δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών της παρ. 

1, µε τη σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, εφαρµοζόµενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της 

παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

 

Άρθρο 36 

Ίδρυση και µετονοµασία Τµηµάτων 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τµήµατα: 

α) Νοµικής, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νοµικών Επιστηµών, 

β) Νοσηλευτικής µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Αποκατάστασης Υγείας, 

γ) Φυσικοθεραπείας µε έδρα το Αίγιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Αποκατάστασης Υγείας, 

δ) Λογοθεραπείας µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Αποκατάστασης Υγείας, 

ε) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έδρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται 

στη Σχολή Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας,  

στ) Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

ζ) Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής, µε έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

η) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

θ) Γεωπονίας, µε έδρα την Αµαλιάδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών 

Επιστηµών. 

ι) Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, µε έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Γεωπονικών Επιστηµών, 

ια) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, µε έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Γεωπονικών Επιστηµών, 



ιβ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

ιγ) Διοίκησης Τουρισµού, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών 

Επιστηµών & Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

ιδ) Ιστορίας - Αρχαιολογίας, µε έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών. 

2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τµήµατα του Πανεπιστηµίου 

Πατρών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Το Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. 

Τα µέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του  καταργούµενου Τµήµατος 

εντάσσονται στο Τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο µεταφέρονται και οι θέσεις τους. Η 

ένταξη και η µεταφορά των θέσεων διαπιστώνεται µε πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε 

εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του καταργούµενου 

Τµήµατος εντάσσονται στο Τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραµµα 

σπουδών του Τµήµατος εισαγωγής τους και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον 

υφιστάµενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και 

εξεταστικών διαδικασιών αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. του καταργούµενου Τµήµατος και οι 

οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές 

και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του 

Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να 

ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων 

σπουδών που µεταβατικά παρέχονται µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση 

πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων σε αποφοίτους του καταργούµενου Τµήµατος αρµόδια είναι τα όργανα του 

Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας. Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

Πρόεδρος του Τµήµατος Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, 

καθώς και τα λοιπά µέλη της Συνέλευσης του Τµήµατος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά 

τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας έως τη λήξη της θητείας 

τους. 



β) αα) Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης µετονοµάζεται σε Τµήµα Επιστηµών 

της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, ββ) Το Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές των 

Τµηµάτων της παρούσας περίπτωσης, που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 

δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, 

σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, 

έχουν το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τµήµατος µετά την 

µετονοµασία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, µέχρι 

τις τριάντα µία (31) Ιουλίου 2019 µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε απόφαση της 

Συγκλήτου, η οποία δηµοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη της 

προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του οικείου Τµήµατος. Οι φοιτητές διατηρούν 

την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµενα εξάµηνα σπουδών. Με πράξη 

του Προέδρου του οικείου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, 

γίνεται η αντιστοίχιση των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος πριν την 

µετονοµασία µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος µετά την µετονοµασία. 

Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα 

σπουδών του Τµήµατος πριν τη µετονοµασία και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον 

υφιστάµενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. 

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν και η εισαγωγή των 

πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα 

Τµήµατα Νοµικής, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Επιστήµης και Τεχνολογίας 

Τροφίµων, και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων 

καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών, ύστερα 

από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως 

όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα 

(30) Απριλίου του προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. 

Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική. 

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα 

µε την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 



5. Στα Τµήµατα Νοµικής, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Επιστήµης 

Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, Επιστήµης 

Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας,  συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π. 

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια 

οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Εξαιρούνται τα Τµήµατα της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών, 

στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) 

ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν 

γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της 

προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της 

παρ. 1 του άρθρου 42,  και στην οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου άλλως συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του 

προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 

(Α΄ 195). Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα 

άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 

4009/2011. 

 

Άρθρο 37 

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως 

ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα τη Ναύπακτο. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστηµονικής γνώσης, η ανάπτυξη της 

βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, των γραµµάτων και των τεχνών, καθώς 

και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του 

πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και 

εφαρµοσµένες περιοχές διεπιστηµονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιµέρους 

σε περισσότερα του ενός Τµήµατα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστηµίου να ανταποκριθεί στην 

αποστολή του και ειδικότερα στα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα 



του και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς και ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού διεθνώς και η 

διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή 

αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που 

συνάδουν µε τους σκοπούς του, 

β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την 

οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του, γ) συνεργάζεται µε διεθνείς 

οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές 

ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας 

µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό, δ) συνεργάζεται µε Έλληνες 

και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του, ε) αναπτύσσει 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 

4. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη 

της Συγκλήτου του Ιδρύµατος. 

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.: 

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας 

και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 7. 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή 

προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου. 

γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν 

στη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των 

υποδοµών και των εξοπλισµών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον 

τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο 

για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ., εε) 

διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) 

αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 του παρόντος 



άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, και ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική 

απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. 

δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει 

την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν 

έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της 

πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ. 

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για 

την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση 

απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως 

επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει 

το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10 και δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που 

παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία 

µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) καταρτίζει την 

ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο 

προϋπολογισµό που αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα 

αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθειών και 

υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και 

δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των 

σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της 

παρ. 13. 

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη 

λειτουργία του Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και 

αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και 

δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που 

ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής 

ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα 

αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την 

πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο 



Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούς 

συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου 

του Π.Ε.Κ. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των 

συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πατρών, τα οποία έχουν 

διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του 

Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και 

στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη 

από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία 

συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή 

οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή 

γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν 

δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, 

που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου 

προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών 

των Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα 

ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης 

µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του 

Πανεπιστηµίου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του 

Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας. 

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις 

Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται 

στο Πανεπιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου, 

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και κλινικών µελετών και την 

εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, 



ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του 

Π.Ε.Κ., 

στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από 

τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 

ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι 

πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ. 

10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατοποιείται ως εξής: α) η οικονοµική 

διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της 

παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο 

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και 

αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί 

Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος 

εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του 

Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας 

για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό 

Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές 

ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο µετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Ερευνών και περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση 

για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων 

αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά 

το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017. 

11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύµατος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. 

Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε 

συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν 

λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 

της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόµου. 



13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού 

κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του, 

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών, 

γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών των τριµελών συντονιστικών 

επιτροπών, 

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., 

ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ., 

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού 

προσωπικού, 

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, 

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων 

δραστηριοτήτων του, 

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και 

βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας, 

ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, 

ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθµη 

λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του. 

 

Κεφάλαιο Ζ΄ 

Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας  

 

Άρθρο 38  

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου 

 



1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Δυτικής Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), µε έδρα 

την Πάτρα καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και 

εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Πατρών, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη 

διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα, µε εξαίρεση τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι., 

και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, 

µε την επιφύλαξη της παρ. 7, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του 

Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία 

και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, 

σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 38, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αν 

ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα.  

2. Κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και 

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως 

κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τα εργαστήρια, ο εξοπλισµός, τα αρχεία, βιβλιοθήκες 

και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τµήµατα.  

3. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο 

Πατρών χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Πατρών. Κατ’ εξαίρεση εκκρεµείς δίκες µε αίτηµα 

το διορισµό ή υπηρεσιακή µεταβολή προσωπικού των Τµηµάτων της παρ. 2 συνεχίζονται από το 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις που 

εκδίδονται ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

4. Για τις συµβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τµήµατα της 

προηγούµενης παραγράφου, ο οικονοµικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλµατοποίηση και η 

πληρωµή γίνονται από το Πανεπιστήµιο Πατρών, αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από 

επιτροπή που ορίζει το πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Το ίδιο ισχύει και για έργα ή υπηρεσίες για 

τα οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

5. α) Τα έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστηµίου στο 

οποίο εντάσσεται ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 40. Κατ’ 

εξαίρεση έργα/προγράµµατα που αφορούν το ίδρυµα ή και τους φοιτητές (όπως ιδίως πρακτική 

άσκηση, προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών, απόκτηση ακαδηµαϊκής εµπειρίας) εντάσσονται 



στο Πανεπιστήµιο Πατρών ή Πελοποννήσου µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. Αν τα έργα του προηγούµενου εδαφίου είναι συγχρηµατοδοτούµενα µέσω του 

προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α., τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε απόφαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

των έργων. Αν τα παραπάνω χρηµατοδοτούνται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 

τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα 

µε τις απαιτήσεις των έργων. 

β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε την περίπτ. α΄, υπεισέρχεται 

αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του και 

συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, 

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις 

και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που 

απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους.  

γ) Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου 

Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων 

εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισµός κάθε έργου 

µετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυµα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστηµονικός 

υπεύθυνος, σύµφωνα µε το άρθρο 40. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανασυγκροτείται µέσα σε 

τριάντα (30) ηµέρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και 

προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των 

ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 

δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή 

ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µετέχει, µέχρι τις 31-

12-2019, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της 

επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας χωρίς δικαίωµα 

ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς 



και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου. 

6. Το ταµειακό υπόλοιπο προηγουµένων ετών (αποθεµατικό) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

περιέρχεται στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, ως αποθεµατικό. 

Το ποσοστό και το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυµα καθορίζεται και µεταφέρεται 

µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση µε 

συνηµµένη σχετική οικονοµική έκθεση πενταµελούς επιτροπής που συγκροτείται µε απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και στην οποία µετέχουν ως πρόεδρος 

ένας υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ως µέλη ένας 

εκπρόσωπος από κάθε Πανεπιστήµιο που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και οι 

υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης και Αντιπρύτανης Οικονοµικών Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσµία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση 

συγκρότησης.  

7. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:  

αα) κατανέµονται στα Πανεπιστήµια Πατρών και Πελοποννήσου τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας, τα οποία περιέρχονται σε ένα από τα δύο Ιδρύµατα κατά πλήρη κυριότητα, 

νοµή και κατοχή, σύµφωνα µε την απόφαση, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου 

δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των 

διατυπώσεων δηµοσιότητας. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου το οικείο Ίδρυµα 

υπεισέρχεται αναδροµικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, και χωρίς άλλη 

διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα σχετικά µε τα οριζόµενα στην 

απόφαση ακίνητα, 

ββ) µπορεί να καθορίζονται ειδικά θέµατα, όπως ιδίως η υποχρέωση δωρεάν παραχώρησης 

της χρήσης συγκεκριµένων ακινήτων από το ίδρυµα στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα στο 

άλλο, και  

γγ) µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέµατα ως προς τον επιµερισµό των 

ταµειακών διαθεσίµων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και  

δδ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.  



β) Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης ο Υπουργός Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να ζητά τη γνώµη της Επιτροπής της παρ. 6. Ως προς τα 

θέµατα που ρυθµίζονται µε την υποπερίπτ. αα΄ της περιπτ. α΄ η απόφαση εκδίδεται άπαξ και δεν 

ανακαλείται για λόγους ουσίας. 

 

Άρθρο 39 

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µε τις αντίστοιχες θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται 

αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Πατρών, σύµφωνα µε τα 

άρθρα 40 έως 42. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που 

υπηρετεί στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, µε 

τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, 

µεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 42. Η µεταφορά του ανωτέρω 

προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τις θέσεις και 

τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στις 

αποφάσεις του Πρύτανη του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και σε περίπτωση άρνησης ένταξης, 

ασκείται έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

αυτεπαγγέλτως, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έκδοση της πράξης ή κατόπιν 

προσφυγής που ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών που αρχίζει από την έκδοση 

της διαπιστωτικής πράξης ένταξης ή της αρνητικής απάντησης ή από την άπρακτη πάροδο τριών 

(3) µηνών από την κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο αιτήµατος έκδοσης διαπιστωτικής πράξης 

ένταξης. Σε περίπτωση προσφυγής, ο έλεγχος νοµιµότητας ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία 

δύο (2) µηνών από την κατάθεση της προσφυγής. 

 

Άρθρο 40 



Ένταξη µελών Δ.Ε.Π. 

 

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου 

Πατρών ως εξής: 

α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται 

στο Τµήµα Λογοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο 

Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται 

στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης Υλικών ή στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου 

Πατρών, σύµφωνα µε την παρ. 3. 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Μεσολόγγι του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα 

Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παρ. 3. 

στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα 

Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παρ. 3. 

ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και 

Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών, 

σύµφωνα µε την παρ. 3. 

η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα 

Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παρ. 3. 

θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

ι)  Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

του Πανεπιστηµίου Πατρών. 



ια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

ιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

εντάσσονται στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. 

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου ως εξής: 

α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 

β)  Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 

γ)  Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου, 

δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που σύµφωνα µε την παρ. 1 µπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε 

περισσότερα από ένα Τµήµατα, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα αυτά µε πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις 

λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία 

της Συγκλήτου, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 44 και 

αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) 

εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν 

µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω 

διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τµηµάτων, στα οποία έχει δικαίωµα ένταξης σύµφωνα 

µε την παρ. 1. 

4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους 

Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση 



µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους 

Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί 

θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄. 

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του 

άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 

σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, 

εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του οικείου 

Πανεπιστηµίου και ζητούν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας 

βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής: 

αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς 

τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη 

µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. 

ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις τριάντα µία (31) Αυγούστου 2024 και 

κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Με πράξη του 

Πρύτανη του οικείου Πανεπιστηµίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε 

κάθε Τµήµα µία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο 

είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος. Μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος 

µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού 

αντικειµένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου 

εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και 

αναπληρωµατικά µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση 

υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα 

εναποµείναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο 



κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των επιτροπών έχουν 

ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, 

ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να 

διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ 

της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο 

µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών 

υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης 

σχετική πράξη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας 

για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει 

και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο 

νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα 

από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο 

έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) 

ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. Η πράξη µετατροπής ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η 

αίτηση υποβληθεί µέχρι τις 31-8-2019, διαφορετικά ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

πράξης. Αιτήσεις µετατροπής θέσης υποβάλλονται µέχρι δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση 

υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο 

ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης 

αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. γ) Τα µέλη 

Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της 

θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές 

θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από την 1-1-2020, 

εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. 

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές 

θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που 

κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς 

καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και 

υπάγεται: 



αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές 

εφαρµογών, 

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το 

δικαίωµα του εκλέγειν και το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του 

ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις που αφορούν τους 

υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος 

υποβάλλει αίτηση µέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή της 

θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο 

εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για 

τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., 

τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου 

µε αυτό του αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση της 

Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής 

υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης 

σχετική πράξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού 

διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης 

προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που 

την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής 

υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 

από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε 



την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 

1.1.2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό 

καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης. 

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις 

µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 34 προκειµένου 

για το Πανεπιστήµιο Πατρών και της παρ. 1 του άρθρου 44 προκειµένου για το Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου. Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση µετά την ένταξη σε Τµήµα του οικείου 

Πανεπιστηµίου και µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 

31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και 

αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του οικείου Πανεπιστηµίου. Για την πρώτη 

µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. που προέρχεται από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αποφασίζει η 

Σύγκλητος ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 

42, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πατρών και του Συµβουλίου Ένταξης της παρ. 1 του 

άρθρου 52, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 

6. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών ή στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε δικαίωµα τροπής της θέσης του 

σε οργανική, σύµφωνα µε την παρ. 3, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, 

Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 

4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση 

στο Πανεπιστήµιο. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή 

Αντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη 

Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πατρών ή στο 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου 

διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και 

Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων. 

 



Άρθρο 41 

Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 

 

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

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε 

Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Πατρών ή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σύµφωνα µε 

την αντιστοιχία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε 

Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα. Αν οι θέσεις τους ανήκουν στο Ίδρυµα εντάσσονται 

στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:  

αα) του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο 

Τµήµα Επιστήµης Υλικών ή στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πατρών του 

Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Μεσολόγγι,  

ββ) του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Πάτρα, του Τµήµατος Διοίκησης, 

Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, καθώς και του 

Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο 

Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του 

Πανεπιστηµίου Πατρών,  

µε πράξη του Πρύτανη, σύµφωνα µε το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές 

ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία της 

Συγκλήτου, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 44 και 

αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) 

εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν 

µέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την 

ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα δύο παραπάνω Τµήµατα. Τα µέλη της 

παρούσας παραγράφου εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που 

κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική 

προσαρµογή επέρχεται από την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές 

χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως 

προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των 



αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του 

ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 

83).  

 

Άρθρο 42 

Ένταξη λοιπού προσωπικού 

 

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό 

προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Πατρών, µε εξαίρεση το προσωπικό που είναι 

κατανεµηµένο και υπηρετεί στα Τµήµατα της παρ. 2 του άρθρου 38, καθώς και το προσωπικό 

που είναι κατανεµηµένο και υπηρετεί στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο 

µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που 

κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-

εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει και 

παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η 

µετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται 

µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού 

συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και 

οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πατρών µε την ίδια εργασιακή σχέση, 

τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στο Τµήµα του 

Πανεπιστηµίου στο οποίο µεταφέρονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 40, σε προσωποπαγείς θέσεις, µε τον 

ίδιο βαθµό και το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. 

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, 

καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πατρών µε το ίδιο καθεστώς, τους 



ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε 

συµβάσεις έργου. Κατ’ εξαίρεση το προσωπικό της παρούσας παραγράφου που υπηρετεί στα 

Τµήµατα της παρ. 2 του άρθρου 38 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια. 

 

Άρθρο 43 

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, όσοι δηλαδή κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από 

το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήµιο 

Πατρών, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 40, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 5. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων µε έδρα το Μεσολόγγι, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την 

Πάτρα, του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών 

Μονάδων και του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης 

Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που 

εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές 

του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε ένα από τα 

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου και µε 

δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, µόνο σύµφωνα µε την παρ. 2. Οι φοιτητές του 

Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα 

Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους, µόνο σύµφωνα µε την παρ. 2. Οι φοιτητές των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και 

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται αυτοδίκαια στο 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και κατανέµονται σε Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών, µε 

απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες 



ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, 

µόνο σύµφωνα µε την παρ. 2.  

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται 

µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του 

Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. 

Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος 

φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών 

Τµήµατος Πανεπιστηµίου. 

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα 

Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά 

καθήκοντα στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα 

τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου στο οποίο 

εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του 

Ιδρύµατος. 

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την 

έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών 

και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, 

σύµφωνα µε την παρ. 1, Τµηµάτων του οικείου Πανεπιστηµίου. 

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου 

υποχρεωτικά και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη 

κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό της παρ. 1, µε αίτηση, που 

καταθέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να 

λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών 

του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 

Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Μεσολόγγι, του 

Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Πάτρα, του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας 



και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων και του Τµήµατος Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα 

Τµήµατα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή  Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου 

Πατρών, ανεξάρτητα από το Τµήµα στο οποίο εντάχθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 1. Η αίτηση 

υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της 

βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτηση του 

ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής 

δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, ύστερα 

από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και µε 

την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε 

µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της 

Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης 

πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται 

υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν 

περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική 

άσκηση, που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 44 

Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Πατρών 

 

1. α) Στο Πανεπιστήµιο Πατρών λειτουργεί έως τις 31-8-2020 Συµβούλιο Ένταξης και 

Ανάπτυξης, στo οποίο µετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 

ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Οικονοµικών, 

Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο εκάστοτε 

εκλεγµένος Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, ως µέλη. Το Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής 

αρµοδιότητες: 



αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε Τµήµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 

παρ. 3 του άρθρου 40 και στο άρθρο 41, 

γγ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 40, 

δδ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 9 

του άρθρου 36. 

β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία 

ακαδηµαϊκά όργανα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 35, µε εξαίρεση τη Σχολή Νοµικών Επιστηµών, έως 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των 

Σχολών µε εκλογική διαδικασία, οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από 

προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από: 

αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, 

καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου, 

ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, 

γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 

β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών 

ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα 

προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των 

προηγούµενων εδαφίων.  

3. Στα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 36, µε εξαίρεση το Τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, 

λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως 

τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 

23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα 

µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός 

Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου  πριν από την έναρξη 

της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα 



µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. 

4. α) Στο Τµήµα Νοµικής λειτουργεί, από την 1η Σεπτεµβρίου πριν από την έναρξη της 

ακαδηµαϊκής του λειτουργίας και µέχρι να καταστεί αυτοδύναµο, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 

ν. 4485/2017, προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, στην 

οποία µπορούν να µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., µεταξύ των οποίων και µέλη Δ.Ε.Π. 

της επιτροπής της περίπτ. β΄. Η προσωρινή Συνέλευση τελεί και χρέη Κοσµητείας µέχρι να 

εκλεγεί στο Τµήµα ικανός αριθµός µελών Δ.Ε.Π., ώστε να είναι δυνατή η συγκρότηση 

Κοσµητείας σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα 

από πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών, συστήνεται και συγκροτείται 

εννεαµελής επιστηµονική επιτροπή. Στην επιτροπή ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, µέλη 

Δ.Ε.Π. Νοµικών Σχολών ή µέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολών που διδάσκουν µαθήµατα του ευρύτερου 

κλάδου των νοµικών επιστηµών, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής. Η πρόταση της Συγκλήτου υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) 

µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων συγκροτεί την επιτροπή, χωρίς την πρόταση του προηγούµενου 

εδαφίου. Αρµοδιότητα της επιστηµονικής επιτροπής είναι να καταρτίσει το πρώτο πρόγραµµα 

σπουδών του Τµήµατος και να το υποβάλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.  

 

Κεφάλαιο Η΄ 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 

Άρθρο 45 

Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Γεωπονίας και  Τροφίµων, µε έδρα την Καλαµάτα, 

β) Διοίκησης, µε έδρα την Καλαµάτα, 

γ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα την Τρίπολη, 

δ) Μηχανικών, µε έδρα την Πάτρα. 



2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. 

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξή 

της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 

54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 

4. Η Σχολή Οικονοµίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

µετονοµάζεται σε Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας. 

 

Άρθρο 46 

Ίδρυση Τµηµάτων 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τµήµατα: 

α) Γεωπονίας, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και 

Τροφίµων, 

β) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Γεωπονίας και  Τροφίµων, 

γ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Διοίκησης, 

δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται 

στη Σχολή Διοίκησης, 

ε) Λογοθεραπείας, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Υγείας, 

στ) Επιστήµης Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Επιστηµών Υγείας, 

ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, µε έδρα το Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Καλών Τεχνών, 

η) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη 

Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας, 

θ) Ψηφιακών Συστηµάτων, µε έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµίας 

και Τεχνολογίας, 

ι) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας, 



ια) Δηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών 

Υγείας, 

ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών, 

ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 

Μηχανικών, 

ιδ) Πολιτικών Μηχανικών µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών, 

ιε) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, µε έδρα την Τρίπολη, το οποίο 

εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών, 

ιστ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, µε έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται 

στη Σχολή Διοίκησης. 

2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τµήµατα του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας 

Ζωής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή  Επιστηµών Υγείας και έχει 

έδρα την Τρίπολη,  

β) το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονοµίας, Διοίκησης και 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στη Σχολή  Μηχανικών. Οι φοιτητές του 

Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 

2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του 

τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά 

τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του 

Τµήµατος µετά την µετονοµασία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν 

ανακαλείται, µέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε απόφαση της 

Συγκλήτου, η οποία δηµοσιεύεται εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της 

προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος. Οι φοιτητές διατηρούν την 

εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµενα εξάµηνα σπουδών. Με πράξη του 

Προέδρου Τµήµατος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται η 

αντιστοίχιση των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος πριν από τη 

µετονοµασία µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος µετά τη µετονοµασία. 



Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα 

σπουδών του Τµήµατος πριν τη µετονοµασία και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον 

υφιστάµενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. 

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων 

φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα 

Δηµόσιας Υγείας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης και Μηχανικών Βιοµηχανικής 

Σχεδίασης και Παραγωγής, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίµηση των 

υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το 

ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του 

προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Η προθεσµία του 

προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική. 

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα 

µε την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 

5. Στα Τµήµατα Επιστήµης Διατροφής και Διαιτολογίας, Παραστατικών και Ψηφιακών 

Τεχνών, Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, 

Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Φυσικοθεραπείας και Δηµόσιας Υγείας 

συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π. 

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια 

οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Γεωπονίας και Επιστήµης και 

Τεχνολογίας Τροφίµων, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου 

ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν 

γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της 

προσωρινής Συνέλευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξης,  και 

στην οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγείται 

στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών. Τα προγράµµατα 

αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την 

Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο 

εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. 



 

Άρθρο 47 

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

 

1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) 

ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Καλαµάτα. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β) η 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η 

συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, ε) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την 

ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξη 

συνεργασιών µε ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και 

συµβουλευτικών δράσεων, ιδίως στους τοµείς: αα) της γεωπονικής επιστήµης, ββ) της 

επιστήµης και της τεχνολογίας των τροφίµων, γγ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου 

ανάπτυξης, δδ) της διοίκησης και της οικονοµίας, εε) της επιστήµης των µαθηµατικών και της 

πληροφορικής στστ) των κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών και ζζ) των επιστηµών υγείας. 

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:  

α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει 

υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του, 

β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την 

οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του, 

γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και 

ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, 

επιστηµονικά ή τεχνολογικά πάρκα και διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας µε την 

εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό, 

δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των 

αντικειµένων του, 

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 

4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: 



α) Βιοτεχνολογικών εφαρµογών στη γεωπονία στα τρόφιµα και στο περιβάλλον µε έδρα την 

Καλαµάτα και µε εξειδίκευση: αα) στις εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στα τρόφιµα, στη 

γεωπονία και στο περιβάλλον για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, 

για παραγωγή τροφίµων υψηλής διατροφικής αξίας µε υψηλή µικροβιολογική και χηµική 

ασφάλεια, για αξιοποίηση των αποβλήτων βιοµηχανιών τροφίµων και εξοικονόµηση ενέργειας 

και ββ) στην εφαρµογή καινοτόµων µεθοδολογιών για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στο 

σχεδιασµό και στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεων συµπεριλαµβανοµένων φυσικών 

προϊόντων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, σακχάρων και γενικότερα οργανικών ενώσεων. 

β) Εφαρµοσµένης µοντελοποίησης (applied modeling) µε έδρα την Καλαµάτα και µε 

εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων εφαρµοσµένων µαθηµατικών για 

την επίλυση προβληµάτων που απαντώνται στις φυσικές επιστήµες, στη µηχανική, στην 

οικονοµία και τα χρηµατοοικονοµικά, στη διοίκηση, στις βιολογικές επιστήµες και στη 

γεωπονία. 

γ) Υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων µε έδρα την Τρίπολη και µε 

εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων για την επίλυση προβληµάτων στο 

χώρο της υπολογιστικής επιστήµης και των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 

δ) Εφαρµογών πληροφορικής στην τέχνη και τον πολιτισµό µε έδρα την Τρίπολη και 

παράρτηµα στην Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων 

και τεχνικών Πληροφορικής στον Πολιτισµό.  

ε) Νέων τεχνολογιών για την επιχειρηµατικότητα και την παραγωγή µε έδρα την Τρίπολη και 

παράρτηµα στην Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη µεθόδων για 

καινοτόµες πληροφοριακές εφαρµογές στις οικονοµικές, διοικητικές και γεωπονικές επιστήµες. 

στ) Χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και ποσοτικών µεθόδων στην οικονοµία µε έδρα την 

Καλαµάτα και παράρτηµα στην Τρίπολη και µε εξειδίκευση: αα) στην ανάλυση  των σύγχρονων 

χρηµατοδοτικών προϊόντων, ββ) στις µεθόδους διαχείρισης και αντιστάθµισης κινδύνου στην 

οικονοµία και την παραγωγή, γγ) στην ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψης και ερµηνείας για 

οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες, δδ) στην εφαρµογή µεθόδων βελτιστοποίησης 

χαρτοφυλακίου και εε) στη µελέτη της επίδρασης των κοινωνικών και των οικονοµικών 

παραγόντων στα χρηµατοδοτικά προϊόντα. 

ζ) Μεσογειακής Διατροφής και Λειτουργικών Τροφίµων µε έδρα την Καλαµάτα και µε 

εξειδίκευση στη µελέτη της µεσογειακής διατροφής και στην ανάπτυξη µεθοδολογιών για την 



παραγωγή λειτουργικών τροφίµων µε συγκεκριµένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που 

απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού.  

η) Μεταναστευτικής πολιτικής µε έδρα την Κόρινθο και µε εξειδίκευση στη µελέτη του 

φαινοµένου των µεταναστευτικών ροών, των επιπτώσεων του στις ευρωπαϊκές δηµόσιες 

πολιτικές και του τρόπου αντιµετώπισής του στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.  

θ) Δηµογραφικής γήρανσης µε έδρα την Κόρινθο και µε εξειδίκευση στα θέµατα των 

επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από το φαινόµενο της δηµογραφικής 

γήρανσης σε κοινωνικό αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο. 

ι) Τεχνολογικής διακυβέρνησης και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό (Technology Governance 

and Digital Transformation) µε έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στην έρευνα, στην ανάπτυξη 

και στον σχεδιασµό συστηµάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού µετασχηµατισµού της 

κοινωνίας, της οικονοµίας και της διοίκησης, στη θεωρητική έρευνα σε θέµατα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, στην θεωρητική και εφαρµοσµένη έρευνα στον κοινωνικό µετασχηµατισµό. 

ια) Ενσωµατωµένων συστηµάτων, µικρο- νανο-ηλεκτρονικής και εφαρµογών και (Micro- 

Nano-Electronics Embedded Systems and Applications) µε έδρα την Πάτρα µε εξειδίκευση: αα) 

στη διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα κυβερνοφυσικά συστήµατα στις 

θεµατικές περιοχές των αυτοµατισµών και του ενσωµατωµένου λογισµικού, ββ) στα βιοϊατρικά 

συστήµατα και εφαρµογές και στον σχεδιασµό ενσωµατωµένων συστηµάτων υλικού και γγ) στη 

µικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, στα προηγµένα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα και διατάξεις, αισθητήρες και συστήµατα µέτρησης/ελέγχου. 

ιβ) Ενεργειακών συστηµάτων και προηγµένων υλικών (Energy Systems and Advanced 

Materials) µε έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες και συστήµατα 

παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας,  στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στις 

τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στις 

σύγχρονες εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοµατισµούς, στη διαχείριση ενέργειας 

στα σύγχρονα κτίρια, σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµηση ενέργειας, στις 

υψηλές τάσεις και στα προηγµένα µονωτικά υλικά, στις επικοινωνίες µέσω γραµµών υψηλής 

τάσης και στα προηγµένα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά υλικά και στοιχεία (devices) και στη 

φωτονική. 

ιγ) Υπολογιστικής µηχανικής και έρευνας και εφαρµογών στη µηχανοτρονική µε έδρα την 

Πάτρα και εξειδίκευσηστην έρευνα, στον σχεδιασµό και στην ανάπτυξη: αα)  λογισµικού για 



µηχανικούς µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων στην ανάλυση κατασκευών, στην ακουστική, 

στην ανάπτυξη νέων υλικών, στη ρευστοµηχανική, στην αεροδυναµική, στη µετάδοση 

θερµότητας και ακτινοβολίας, στη διάχυση µάζας και ββ) συστηµάτων για τον έλεγχο και 

αυτοµατισµό της µηχανικής µε ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήµατα. 

ιδ) Ινστιτούτο Ελιάς και Ελαιολάδου µε έδρα την Καλαµάτα και µε εξειδίκευση σε θέµατα 

τεχνολογίας παραγωγής και διασφάλισης της ποιότητας των παραγόµενων ελαιοκοµικών 

προϊόντων. 

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.: 

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας 

και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 7. 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή 

προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου. 

γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,  

ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,  

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό 

του Π.Ε.Κ.,  

δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την 

οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ.,  

εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,  

στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και 

συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,  

ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει 

την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν 

έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της 

πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ. 



ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου,  

ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το 

Συµβούλιο στη Σύγκλητο,  

γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και 

υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10  

δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της 

παρ.13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία 

µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,  

ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,  

γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων 

προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου της 

περίπτ. δ΄ της παρ. 10,  

δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,  

ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του 

Ινστιτούτου,  

γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,  

δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που 

ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής 

ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα 

αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την 

πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο 

Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούς 



συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου 

του Π.Ε.Κ. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των 

συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τα οποία έχουν 

διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του 

Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και 

στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη 

από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία 

συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή 

οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή 

γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν 

δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, 

που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου 

προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών 

των Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα 

ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης 

µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του 

Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και 

παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:  

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου, 

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και κλινικών µελετών και την 

εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, 



ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του 

Π.Ε.Κ., 

στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από 

τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 

ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από 

περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ. 

10. Η διαχείριση των πάσης φύσηης πόρων πραγµατοποιείται ως εξής: α) η οικονοµική 

διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 

γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του 

Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 

κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών 

είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των 

έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης 

υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και 

αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το 

µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται 

από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται στον 

εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του 

Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο 

Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των 

εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017. 

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο 

Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν 

λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της 

παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 

της παρ. Δ΄ του ίδιου νόµου. 



13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού 

κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του, 

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών, 

γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών των τριµελών συντονιστικών 

επιτροπών, 

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., 

ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ., 

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού 

προσωπικού, 

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, 

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων 

δραστηριοτήτων του, 

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και 

βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας, 

ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα 

από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται 

ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.. 

 

 

Κεφάλαιο Θ΄ 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Άρθρο 48 

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 



1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννήσου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου), µε έδρα την 

Καλαµάτα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και 

εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς 

άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του 

Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου 

δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των 

διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι 

βιβλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε 

την παρ. 1 του άρθρου 48, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Αν ανήκουν 

σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα.  

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και 

εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που 

ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και 

συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν 

έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη 

λήξη τους. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου 

Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων 

εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και 

διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα 

(30) ηµέρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και προστίθενται 

ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη 

ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν 

ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή 



ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µετέχει, µέχρι τις 31-

12-2021, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της 

επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου χωρίς δικαίωµα 

ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς 

και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου. 

 

Άρθρο 49 

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µε τις αντίστοιχες θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται 

αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 50 έως 52. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του 

Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες 

µνηµονεύονται οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν. 

 

Άρθρο 50 

Ένταξη µελών Δ.Ε.Π. 

 

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου ως εξής: 

α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 



γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο 

Τµήµα Λογοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

εντάσσονται στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου. 

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των 

µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, 

καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, 

και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παρ. 3. 

3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους 

Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του 

Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.  

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του 

Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 

4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε 

τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης 

βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και µπορούν να 

ζητήσουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας. Η 

µετατροπή διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής: 

αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς 



τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη 

µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. 

ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 

2024 και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που 

αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας και συναφούς γνωστικού 

αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Τµήµατος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται µία επιτροπή 

κρίσης σε καθένα από τα Τµήµατα της παρ. 1. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι 

(20) εκλεκτόρων για κάθε Τµήµα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος. Μέσα σε 

δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. του 

Τµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτ. της παρ. 2 του 

άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού 

αντικειµένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου 

εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και 

αναπληρωµατικά µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση 

υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα 

εναποµείναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο 

κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των επιτροπών έχουν 

ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για 

να διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. 

γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το 

αργότερο µέσα σε ένα δίµηνο από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των 

επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται 

σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της 

θέσης σχετική πράξη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης 

προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που 

την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής 

υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 



από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. 

Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της 

αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση 

απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στη θέση την οποία κατέχει. 

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το µισθολογικό 

καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε 

οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από την 

1-1-2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.  

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές 

θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που 

κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς 

καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και 

υπάγεται: 

αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές 

εφαρµογών, 

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το 

δικαίωµα του εκλέγειν και το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του 

ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν 

τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος 

υποβάλλει αίτηση µέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή της 

θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο 

εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, 

για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., 

τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου 



µε αυτό του αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση της 

Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής 

υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης 

σχετική πράξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού 

διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης 

προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που 

την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής 

υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 

από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε 

την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η-1-

2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της πράξης. 

ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό 

καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης. 

4. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις 

µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 46. Οι διατάξεις 

της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως 

την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής 

και για µία µόνο µετακίνηση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. 



Πελοποννήσου αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης, κατά 

παρέκκλιση της περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011. 

 

Άρθρο 51 

Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 

 

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

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται σε 

Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 

του άρθρου 50, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους 

είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο 

οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα µέλη 

του παρόντος εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, 

οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική 

προσαρµογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές 

χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως 

προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των 

αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του 

ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 

83).  

 

Άρθρο 52 

Ένταξη λοιπού προσωπικού 

 

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό 

προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που 

κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-

εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει και 

παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η 



µετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται 

µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού 

συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και 

οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή του 

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε την ίδια εργασιακή 

σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.  

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, 

καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε το ίδιο καθεστώς, 

τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους µε συµβάσεις έργου. 

 

Άρθρο 53 

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από 

το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 50, µε 

δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 5.  

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζεται 

µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του 

Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. 

Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος 

φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών 

Τµήµατος Πανεπιστηµίου. 



3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα 

Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά 

καθήκοντα στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα 

τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου στο οποίο 

εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του 

Ιδρύµατος. 

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την 

έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών 

και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, 

σύµφωνα µε την παρ. 1, Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου 

υποχρεωτικά και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη 

κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα µε αίτηση, που καταθέτουν στη γραµµατεία 

του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται σύµφωνα µε την παρ. 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν 

πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών του 

αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η 

αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 

ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα 

αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της 

αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, 

που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του 

Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η 

απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους 

λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται 

υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν 

περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του 



Πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική 

άσκηση, που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

 

Άρθρο 54 

 Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

 

1. α) Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου λειτουργεί έως τις 31-8-2020 Συµβούλιο Ένταξης, 

στo οποίο µετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου, ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρυτάνεις 

του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης 

Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο εκάστοτε 

εκλεγµένος Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ως µέλη. 

β) Το Συµβούλιο Ένταξης έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4 του 

άρθρου 50 και στην παρ. 5 του άρθρου 40,  

ββ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 7 

του άρθρου 46, 

γγ) είναι αρµόδιο για τη διευθέτηση θεµάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και τη διασφάλιση της οµαλής διεξαγωγής 

των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, κατά τη µεταβατική 

περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 53, όπως ιδίως την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθµη 

λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου και την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρµογή των αποφάσεων της 

Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη 

διεξαγωγή των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µέχρι την 

ολοκλήρωσή τους. 



β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία 

ακαδηµαϊκά όργανα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

2. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης συµµετέχει έως την 31-8-2020: 

α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα ψήφου και ως εισηγητής στα θέµατα αρµοδιότητας του 

Συµβουλίου Ένταξης και 

β) στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε δικαίωµα ψήφου µόνο 

όταν το Πρυτανικό Συµβούλιο ασκεί τις γνωµοδοτικές του αρµοδιότητες. 

Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν 

παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των µελών του Συµβουλίου Ένταξης, που 

υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συµβούλιο. 

3. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 45, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης 

και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης µε εκλογική διαδικασία, οι αρµοδιότητες των οργάνων 

αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου και 

αποτελείται από: 

αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, 

καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου, 

ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, 

γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 

β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών 

ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα 

προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των 

προηγούµενων εδαφίων. 

4. Στα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 46 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική 

διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να 

καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξη 

λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή 

Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 

1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι 



των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά 

όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. 

5. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε δικαίωµα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα µε την 

παρ. 3 του άρθρου 50, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος 

ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε 

θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο 

Πανεπιστήµιο. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, 

η αίτηση µετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που 

κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, δεν έχουν δικαίωµα 

εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα 

συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη 

των µονοπρόσωπων οργάνων. 

 6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας, 

µεταβιβάζονται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή τα 

πιο κάτω ακίνητα κυριότητας, νοµής και κατοχής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου 

Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και συγκεκριµένα: αα) γεωτεµάχιο που βρίσκεται στην 

κτηµατική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μάκρης, της δηµοτικής ενότητας Τριπόλεως, του 

Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας, στο 5ο χιλιόµετρο της Ε.Ο. Τρίπολης Καλαµάτας και έχει έκταση 

σύµφωνα µε πρόσφατη καταµέτρηση 436.551,57 τ.µ.  µε τα επ’ αυτού κτίσµατα, τα συστατικά 

και τα παραρτήµατα του και ββ) γεωτεµάχιο που βρίσκεται στη θέση «Ποταµιά» της κτηµατικής 

περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Θάνα, της δηµοτικής ενότητας Τριπόλεως του Δήµου 

Τριπόλεως Αρκαδίας έχει έκταση σύµφωνα µε πρόσφατη καταµέτρηση 15.450,63 τ.µ. µε τα επ’ 

αυτού κτίσµατα, τα συστατικά και τα παραρτήµατα του. Η απόφαση του προηγούµενο εδαφίου 

εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη των οργάνων διοίκησης των οικείων νοµικών προσώπων. 

β) Η ανωτέρω απόφαση, στην οποία και περιγράφονται ειδικά τα µεταβιβαζόµενα ακίνητα, µε 

συνηµµένα τα τοπογραφικά διαγράµµατα του γεωτεµαχίου και τις κατόψεις των κτιρίων, καθώς 

και το κατά περίπτωση αναγκαίο πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου σύµφωνα µε τον 

ν. 2308/1995 (Α΄ 114) ή απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος ή κτηµατολογικό 

διάγραµµα σύµφωνα µε τον ν. 2664/1998 (Α΄ 275), µεταγράφεται στο κατά τόπον αρµόδιο 



Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στους ανωτέρω 

νόµους. 

 

 

Κεφάλαιο Ι΄ 

Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις του Μέρους Α΄ 

 

Άρθρο 55 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄ 

 

1. Διαδικαστικά και άλλα ζητήµατα που ανακύπτουν από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στο οικείο 

Πανεπιστήµιο, η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος, έως την 

έκδοση του Οργανισµού, και η πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τοποθέτηση σε 

αυτές του προσωπικού, ρυθµίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου. Ως προς την τοποθέτηση 

προϊσταµένων εφαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156). 

2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στο οικείο 

πανεπιστήµιο και κατανέµονται στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν, µε απόφαση της 

Συγκλήτου. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει 

εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) 

προκηρύσσονται από το οικείο Πανεπιστήµιο. 

3. Εκκρεµείς υποθέσεις µελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού 

συµβουλίου παραπέµπονται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµβούλιο µελών 

Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων. 

4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., για τις οποίες έχει εκδοθεί 

προκήρυξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης 

για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. µέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες µετακίνησης που εκκρεµούν κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σηµείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται 

από τα όργανα του Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται., σύµφωνα µε 

τις διατάξεις και τα πραγµατικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή 

υποβολής της αίτησης. Αν πρόκειται για προκήρυξη νέας θέσης, η διαδικασία συνεχίζεται από 



τα όργανα του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου, στο οποίο εντάσσονται τα µέλη Δ.Ε.Π. του 

Τµήµατος Τ.Ε.Ι. που προκήρυξε τη θέση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Αν δεν 

προκύπτει ακριβής αντιστοιχία, η Σύγκλητος ορίζει το αρµόδιο Τµήµα. Μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 και στην παρ. 3 του 

άρθρου 18, στην παρ. 4 του άρθρου 28, στην παρ. 4 του άρθρου 40 και στην παρ. 3 του άρθρου 

50. Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους 

σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 8, 18, 28, 40 και 50, σε 

χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή 

µονιµοποίησης. 

5. Τα έτη που τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθµίδα ως µέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. 

συνυπολογίζονται, µετά την ένταξή τους στο οικείο πανεπιστήµιο, σαν να έχουν διανυθεί στην 

οικεία βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστηµίου. 

6. Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου, στο οποίο 

εντάσσονται. 

7. Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα 

αρµόδια όργανα του οικείου πανεπιστηµίου. 

8. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις µε δικαίωµα 

µετατροπής της θέσης τους σε οργανική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µετέχουν στα 

εκλεκτορικά σώµατα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συµµετοχή απαιτείται η 

ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθµίδας, οπότε µετέχουν µόνο οι Καθηγητές α΄ βαθµίδας που 

κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήµιο. Εκλεκτορικά σώµατα που έχουν ήδη συγκροτηθεί 

δεν θίγονται. 

9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο για 

το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαµβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστηµίου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

10. α) Τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα αντίστοιχα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και 

Κ.Ε.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου. Τα προγράµµατα που παρέχονται από τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τους 

εγγεγραµµένους σπουδαστές από το αντίστοιχο Κέντρο του οικείου Πανεπιστηµίου. Δεν 



απαιτείται επανίδρυση των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης που έχουν ιδρυθεί στα 

Κ.Ε.Ε. των Τ.Ε.Ι..  

β) Το Κέντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Κέντρο 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται τους στο Μεσογειακό 

Πανεπιστήµιο Κρήτης και συνεχίζεται η λειτουργία τους, χωρίς επανίδρυση των προγραµµάτων. 

11. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, το Κ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και το Κ.Τ.Ε. Σερρών που ιδρύθηκαν µε το π.δ. 36/2004 (Α΄ 

30), το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε µε το π.δ. 306/1994 (Α΄ 163), το Κ.Τ.Ε. 

Πελοποννήσου που ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123), το Κ.Τ.Ε. Κρήτης που ιδρύθηκε µε 

το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123) και το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε µε το π.δ. 352/2002 (Α΄ 

291) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίσταται 

αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες 

σχέσεις του εντασσόµενου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Οι 

δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να 

επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε. λύεται χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό, µεταβιβάζεται στον 

Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε 

κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του 

εντασσόµενου νοµικού προσώπου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονοµίες 

και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Το µε κάθε σχέση 

εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια 

σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. 

12. Η προθεσµία έκδοσης της απόφασης της οικείας Συγκλήτου για την έναρξη της 

ακαδηµαϊκής λειτουργίας των Τµηµάτων και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, σύµφωνα µε 

την παρ. 4 του άρθρου 2, την παρ. 3 του άρθρου 14, την παρ. 3 του άρθρου 25, την παρ. 3 του 

άρθρου 36 και την παρ. 3 του άρθρου 46, για το ακαδηµαϊκό έτος 2020- 2021, κατ’ εξαίρεση 

εκδίδεται έως τις τριάντα µία (31) Ιουλίου 2019.  

 

Άρθρο 56 

Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Α΄ 



 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: 

α) οι περίπτ. Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Ι΄ και ΙΑ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 

173),  

β) το άρθρο 1 του π.δ. 502/1989 (Α΄215), 

γ) η περίπτ. β΄ της παρ. 1 και οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του π.δ. 178/1995 (Α΄ 94), 

δ) το π.δ. 5/1996 (Α΄ 3), 

ε) οι περιπτ. 8, 9, 10, 11, 18, 20 και 21 της παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του π.δ. 

200/1999 (Α΄ 179), 

στ) η παρ. 1 και οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 234/2000 (Α΄ 198), 

ζ) οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 και οι περιπτ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 

247/2003 (Α΄ 222), 

η) τα άρθρα 1 έως 4, το άρθρο 5 µε εξαίρεση τις παρ. 4 και 5, οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 

και το άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240),  

θ) τα άρθρα 1 έως 3 του π.δ. 64/2008 (Α΄ 92), 

ι) η περίπτ. α΄ της παρ. 1 και η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2009 (Α΄ 44), 

ια) το π.δ. 82/2013 (Α΄ 123),  

ιβ) το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129),  

ιγ) το π.δ. 90/2013 (Α΄ 130), 

ιδ) το π.δ. 91/2013 (Α΄ 131), 

ιε) το π.δ. 94/2013 (Α΄ 132), 

ιστ) π.δ. 102/2013 (Α΄ 136), 

ιζ) το άρθρο 13 του ν. 4521/2018 (Α΄ 13) 

µε την επιφύλαξη της παροχής των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11, στην παρ. 2 του άρθρου 21, στην παρ. 2 

του άρθρου 31, στην παρ. 2 του άρθρου 41, καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 51 και την 

µετεγγραφή φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019. 

 

Μέρος Β΄ 



Ε.Σ.Δ.Υ., διατάξεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας 

 

Κεφάλαιο Α΄ 

Ένταξη της Ε.Σ.Δ.Υ. στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής 

 

Άρθρο 57 

Ίδρυση Σχολής Δηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής  

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) γίνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Καταργείται η περίπτ. ββ΄ της περίπτ. δ΄ και οι περιπτ. γγ΄, δδ΄, εε΄ και στστ΄ 

αναριθµούνται σε ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα.  

β) Προστίθεται περίπτ. στ΄ που έχει ως εξής: 

«στ) Σχολή Δηµόσιας Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: 

αα) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας,  

ββ) Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.» 

2. Στη Σχολή και σε καθένα από τα Τµήµατα της παρ. 1 οργανώνεται Γραµµατεία για τη 

διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη τους, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, 

σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του Τµήµατος Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας αρχίζει µε την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών αρχίζει από την 

έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021. 

4. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας διοικείται από προσωρινή Κοσµητεία έως την 31-8-2019, οπότε 

αναδεικνύονται τα όργανα διοίκησης της Σχολής µε εκλογική διαδικασία. Η προσωρινή 

Κοσµητεία συγκροτείται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από: 

αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, 

καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος της Σχολής,  

ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, 

γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τµήµα της Σχολής. 

4. Στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας καθήκοντα προέδρου έως τις 31-8-2019, οπότε και 

αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, 

ασκεί ο υπηρετών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ..  



5. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας µπορεί να γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Υγείας, σύµφωνα µε 

την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). 

6. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας και το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας έχουν έδρα στην 

Αθήνα. Το κτιριακό συγκρότηµα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθµός 196, όπου στεγάζεται 

η Ε.Σ.Δ.Υ., παραχωρείται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής κατά χρήση για τη λειτουργία της 

Σχολής και του Τµήµατος του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 

µπορεί να αρθεί η παραχώρηση ή να τροποποιηθεί ο σκοπός της.  

 

Άρθρο 58 

Ένταξη της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής 

 

1. Η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταργείται από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το 

οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα 

δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις της Ε.Σ.Δ.Υ., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής, 

χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή 

άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο 

εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και η βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Δ.Υ. µεταφέρονται και 

λειτουργούν στο Τµήµα  Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.  

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο την Ε.Σ.Δ.Υ. συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Δυτικής 

Αττικής χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για την Ε.Σ.Δ.Υ. 

ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. 

3. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στον 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα 

δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα 

έργα-προγράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των 

χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς 

που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά 

συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις 

εργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών 

προγραµµάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η 



επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής 

ανασυγκροτείται και προστίθεται ως µέλος εκπρόσωπος του Τµήµατος Πολιτικών Δηµόσιας 

Υγείας µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές 

όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της 

ένταξης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µετέχει, µέχρι τις 31-8-2020, ως επιπλέον µέλος, 

ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και 

διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για 

οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, 

αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µέλη της 

επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ., το οποίο επιλέγεται µε απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. 

 

Άρθρο 59 

Ένταξη του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής 

Αττικής 

 

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. µε τις αντίστοιχες θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται 

αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σε θέση 

αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην 

ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό 

που κατέχει, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στις επόµενες παραγράφους. Προσωπικό της 

Ε.Σ.Δ.Υ. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εξακολουθεί να παρέχει τις 

υπηρεσίες του και να ασκεί τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε το ίδιο 

καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου. Η µεταφορά και ένταξη του προσωπικού διαπιστώνεται µε 

πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τις θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν 

και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 



2. Οι καθηγητές εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας κατ’ 

αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές 

καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό και µισθολογικό καθεστώς 

των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης ειδικής διάταξης. 

3. α) Οι επιµελητές και οι επιστηµονικοί συνεργάτες εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικών 

Δηµόσιας Υγείας σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. Για την κατάταξή τους στην οικεία βαθµίδα 

(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) προσµετράται ο χρόνος υπηρεσίας τους στην Ε.Σ.ΔΥ. µε την ιδιότητα του 

επιµελητή ή του επιστηµονικού συνεργάτη. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές 

χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι στην Ε.Σ.ΔΥ. η διαφορά διατηρείται 

ως προσωπική, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 

74).  

β) Το λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής 

Αττικής σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, ειδικότητα και βαθµό, σε θέσεις 

µόνιµες, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωποπαγείς, ανάλογα µε τις θέσεις που 

κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι της παρούσας περίπτωσης, µε 

εξαίρεση τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ 

Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, µπορούν µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους 

στην προβλεπόµενη από το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικείµενο 

ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ίδρυµα ή Ειδικού Τεχνικού 

Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε τα 

γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το Ίδρυµα και σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνικού 

Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες 

(Ε.ΔΙ.Π ή Ε.Τ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας είναι η άσκηση διδακτικών ή 

ερευνητικών ή εργαστηριακών καθηκόντων στην Ε.Σ.Δ.Υ. για τρία (3) έτη. 

γ) Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρεται το έργο που 

επιτέλεσε ο αιτών. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος ή της 



Κοσµητείας ή της Συγκλήτου, ανάλογα µε τη µονάδα στην οποία αιτείται να ενταχθεί το µέλος, 

ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, και σχετική πράξη του Προέδρου Τµήµατος, του 

Κοσµήτορα ή του Πρύτανη, αντίστοιχα, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η 

τριµελής επιτροπή του προηγούµενου εδαφίου συγκροτείται µε απόφαση του οικείου 

συλλογικού οργάνου που είναι αρµόδιο για την ένταξη σύµφωνα µε τα ανωτέρω και αποτελείται 

από δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) µέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. αντίστοιχα, που επιλέγονται µε την 

πράξη συγκρότησης. Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από τον ορισµό των µελών της υποβάλλει στο αρµόδιο όργανο της οικείας ακαδηµαϊκής 

µονάδας την έκθεσή της η οποία κοινοποιείται στους υποψηφίους για να υποβάλουν, εφόσον το 

επιθυµούν σχετικό υπόµνηµα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η διαδικασία 

συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 

την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή µετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσµίας, το 

αρµόδιο για την κρίση όργανο αποφασίζει για την ένταξη. Τα µέλη αιτιολογούν ειδικά την ψήφο 

τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι µπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το 

περιεχόµενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των µελών και αποχωρούν. Ως κριτήριο για 

την ένταξη λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθµός ανταπόκρισης στο επιτελούµενο 

διδακτικό, ερευνητικό ή εργαστηριακό έργο.  

δ) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο υπάλληλος παραµένει στη θέση που κατέχει και έχει 

δικαίωµα να υποβάλει νέα αίτηση για ένταξη µία ακόµη φορά µετά τη συµπλήρωση 

τουλάχιστον ενός (1) έτους από την πρώτη αρνητική κρίση. 

 

Άρθρο 60 

Ένταξη των φοιτητών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής 

Αττικής 

 

Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε προγράµµατα 

µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Ε.Σ.Δ.Υ., εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τµήµα 

Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και συνεχίζουν και 

ολοκληρώνουν το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σύµφωνα µε τους όρους που ίσχυαν 

κατά την εισαγωγή τους. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές που εγγράφονται σε Π.Μ.Σ., βάσει 

προκήρυξης που έχει δηµοσιευθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την εισαγωγή 



φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, µε την εξαίρεση του προηγούµενου 

εδαφίου, τα προγράµµατα αυτά επανιδρύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Για 

την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση 

πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων σε αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Υ. αρµόδιο είναι το ανωτέρω Τµήµα. 

 

Άρθρο 61 

Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ 

 

1. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., για τις οποίες 

έχει εκδοθεί προκήρυξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται από το σηµείο που 

βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης.  

2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο 

Δυτικής Αττικής και οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού κατανέµονται στο Τµήµα Πολιτικών 

Δηµόσιας Υγείας. Θέσεις καθηγητών για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική 

απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται ως 

θέσεις µελών Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. 

3. Εκκρεµείς υποθέσεις καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού 

συµβουλίου παραπέµπονται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµβούλιο µελών 

Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων. 

4. Τα έτη που τα µέλη διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού έχουν διανύσει στην 

εκάστοτε βαθµίδα µετά την ένταξή τους σε βαθµίδα σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 4452/2017 

(Α΄ 17) συνυπολογίζονται, µετά την ένταξή τους στο πανεπιστήµιο, σαν να έχουν διανυθεί στην 

οικεία βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστηµίου. 

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις 

µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. (πρώην διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ.) 

προς τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση 

µετά την ένταξή τους στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.  



6. α) Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από 

τα αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου. Αποφάσεις αποσπάσεων και διάθεσης υπαλλήλων στην 

Ε.Σ.Δ.Υ., που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται. Υπάλληλοι του 

Υπουργείου Υγείας και εποπτευόµενων από αυτό φορέων που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί και 

υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να µεταταχθούν στο 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε δύο (2) 

µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας, ύστερα από γνώµη του 

υπηρεσιακού συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή 

ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την 

απόφαση αυτή. Αν υποβληθεί αίτηση µετάταξης, η απόσπαση ή διάθεση παρατείνεται µέχρι την 

έκδοση της πράξης µετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς 

µετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση µε τη λήξη της 

απόσπασής τους. Για το προσωπικό που έχει διατεθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ως καθολικό διάδοχο 

του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην Ε.Σ.Δ.Υ. εφαρµόζεται το άρθρο 63 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και 

εκκρεµείς διαδικασίες µετάταξης συνεχίζονται προς το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό.  

β) Προσωπικό ΔΕ Παρασκευαστών που µετατάσσεται σύµφωνα µε τη προηγούµενη 

περίπτωση µπορεί να ζητήσει την ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνικού 

Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περιπτ. β΄, γ΄ και δ΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 111.  

7. Οι προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας πιστώσεις για τη 

µισθοδοσία του προσωπικού που µεταφέρεται και µετατάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, καθώς και οι πιστώσεις για τις δαπάνες 

λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. που βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας 

µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και 

εγγράφονται στις πιστώσεις του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από το οποίο εκκαθαρίζονται. 

8. Από την δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 3 του ν. 2194/1994 και το άρθρο 

32 του π.δ.121/2017 (Α΄ 148). 

 

Κεφάλαιο Β΄ 



Διατάξεις Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας 

 

Άρθρο 62 

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό 

Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Αθήνα. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:  

α) η προαγωγή της διεπιστηµονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης 

έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 

και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τοµείς που υπηρετεί το Γ.Π.Α.,  

β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου 

σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες περιοχές 

διεπιστηµονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιµέρους σε περισσότερα του 

ενός Τµήµατα,  

γ) η διευκόλυνση του Γ.Π.Α. να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ιδίως στα θέµατα που 

αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα και την υποστήριξη των φοιτητών του,  

δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,  

ε) η υποστήριξη των τοµέων έρευνας και εκπαίδευσης που υπηρετεί το Γ.Π.Α.  

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: 

α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει 

υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του, 

β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την 

οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του, 

γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και 

ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και 

διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και 

τον πολιτισµό, 

δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των 

αντικειµένων του, 



ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 

4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα µε έδρα την Αθήνα: 

α) Γεωργίας και Τροφίµων, 

β) Καινοτόµων και Αειφόρων Εφαρµογών Γεωπονικών Επιστηµών,  

γ) Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πειραµάτων, 

δ) Εφαρµογών Κυτταρικών Τεχνολογιών, 

ε) Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους, 

στ) Βιοικονοµίας, 

ζ) Μελέτης και Προώθησης των Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών, 

η) Ανάλυσης Τιµών και Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, 

θ) Φυτογενετικών Πόρων. 

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.: 

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας 

και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 7. 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή 

προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου. 

γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., 

ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,  

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό 

του Π.Ε.Κ.,  

δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την 

οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ.,  

εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,  

στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και 

συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,  

ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 



δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει 

την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν 

έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της 

πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ. 

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου, 

ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το 

Συµβούλιο στη Σύγκλητο,  

γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και 

υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10 και  

δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της 

παρ. 13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία 

µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,  

ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,  

γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων 

προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του 

εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και  

δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,  

ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του 

Ινστιτούτου,  

γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και  

δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που 

ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής 

ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα 



αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την 

πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο 

Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούς 

συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου 

του Π.Ε.Κ. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των 

συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Γ.Π.Α., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και 

ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία 

στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση 

των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε 

απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών 

Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε 

πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν 

υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που 

επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου 

προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών 

των Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα 

ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης 

µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Γ.Π.Α. 

για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση 

της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:  

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο 

Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου, 

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 



δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και κλινικών µελετών και την 

εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, 

ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του 

Π.Ε.Κ., 

στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από 

τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 

ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από 

περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ. 

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται ως εξής: α) η οικονοµική 

διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 

γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του 

Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 

κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών 

είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των 

έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης 

υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και 

αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το 

µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται 

από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται στον 

εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του 

Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο 

Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των 

εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017. 

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο 

Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν 

λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της 

παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 

της παρ. Δ΄ του ίδιου νόµου. 



13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού 

κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του, 

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών, 

γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών των τριµελών συντονιστικών 

επιτροπών, 

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., 

ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ., 

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού 

προσωπικού, 

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, 

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων 

δραστηριοτήτων του, 

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και 

βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας, 

ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα 

από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται 

ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.. 

 

Άρθρο 63 

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής 

 

1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο 

(Π.Ε.Κ.), ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα το Αιγάλεω. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:  

α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας,  



β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,  

γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων,  

δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς,  

ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, 

στ) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη 

ερευνητικών µονάδων στις επιχειρήσεις. 

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:  

α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει 

υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του, 

β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την 

οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, 

γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και 

ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., α΄ και β΄ 

βαθµού, επιστηµονικές ενώσεις και επιστηµονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαµεσολαβώντας στη 

διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών, 

δ) συνεργάζεται µε έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται του 

αντικειµένου του για την προώθηση των σκοπών του, και 

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 

4. Στο Π.Ε.Κ. ιδρύονται τα εξής Ινστιτούτα: 

α) Διοίκησης και Ανάπτυξης Λιµένων µε εξειδίκευση στο σχεδιασµό, το συντονισµό και την 

υλοποίηση καινοτόµων στρατηγικών ερευνητικών έργων µε πεδίο εφαρµογής τα λιµάνια της 

Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένων των λιµενικών ζωνών, καθώς και τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε αυτά. Βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η αξιοποίηση της επιστηµονικής 

γνώσης και των ορθών πρακτικών µε σκοπό τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης 

των Ελληνικών λιµανιών.  Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως ένα κέντρο ανάπτυξης τεχνογνωσίας και 

αριστείας αποτελώντας ένα σηµείο επαφής και συνεργασίας για ερευνητές, εκπαιδευτικό 

προσωπικό, στελέχη οργανισµών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

λιµανιών και γενικότερα της “Μπλε Οικονοµίας” και φοιτητές. 

β) Επιστήµης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας, που στοχεύει στην αξιοποίηση των ανθρωπιστικών 

και κοινωνικών επιστηµών µε σκοπό την κατανόηση της σύνδεσης της επιστήµης και της 

τεχνολογίας µε κρίσιµα κοινωνικά ζητήµατα και τον προσδιορισµό της επιστηµονικής και 



τεχνολογικής πολιτικής που µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπισή τους, µε εξειδίκευση σε 

ζητήµατα που προκύπτουν: αα) από την ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνολογίας και την 

ενσωµάτωσή της στο σύνολο των κλάδων της επιστήµης, της τεχνολογίας και της ιατρικής, ββ) 

από την περιβαλλοντική κρίση και γγ) από τις προκλήσεις και τις δυνατότητες από την ανάπτυξη 

των βιοϊατρικών επιστηµών και τεχνολογιών. 

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.: 

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας 

και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 7. 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή 

προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου. 

γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,  

ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,  

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό 

του Π.Ε.Κ.,  

δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την 

οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ.,  

εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,  

στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και 

συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,  

ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει 

την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν 

έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της 

πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ. 

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου,  



ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το 

Συµβούλιο στη Σύγκλητο,  

γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και 

υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 και  

δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της 

παρ. 13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία 

µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,  

ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,  

γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων 

προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του 

εδαφίου δ΄ της παρ. 10,  

δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 

των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

της παρ. 13. 

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,  

ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του 

Ινστιτούτου,  

γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,  

δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που 

ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής 

ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα 

αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την 

πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο 

Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούς 

συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου 

του Π.Ε.Κ. 



7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των 

συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, τα οποία 

έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των 

Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 

προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή 

τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από 

πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από 

µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που 

επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις 

τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε 

πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του 

Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των 

συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω 

θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο 

Α.Ε.Ι. 

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του 

Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και 

παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις 

Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται 

στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, 

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 

οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου, 

γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές 

ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και κλινικών µελετών και την 

εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, 

ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του 

Π.Ε.Κ., 



στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από 

τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 

ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από 

περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ. 

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται ως εξής:  

α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, 

ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο 

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ.,  

β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου 

γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη του 

Ινστιτούτου,  

γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων 

ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ.,  

δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις 

γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον 

Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των 

Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και 

περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο 

των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων 

που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 

4485/2017. 

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο 

Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται. 

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν 

λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή 

ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της 

παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 

της παρ. Δ΄ του ίδιου νόµου. 



13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού 

κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του, 

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών, 

γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών των τριµελών συντονιστικών 

επιτροπών, 

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., 

ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ., 

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού 

προσωπικού, 

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις 

µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, 

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων 

δραστηριοτήτων του, 

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και 

βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας, 

ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από σύµφωνη 

γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή 

καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.. 

 

Άρθρο 64 

Κατάτµηση Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης του Δ.Π.Θ. 

 

1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήµης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέµνεται στα εξής νέα 

Τµήµατα: 

α) Κοινωνικής Εργασίας, 



β) Κοινωνικής Πολιτικής και 

γ) Πολιτικής Επιστήµης. 

2. Τα νέα Τµήµατα εντάσσονται στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονοµικών 

Επιστηµών. 

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών 

αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. 

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τµηµάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η 

διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 

και τα προγράµµατα θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο 

εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.  

5. Σε καθένα από τα νέα Τµήµατα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο 

Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και 

παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το 

διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήµης κατανέµεται µε πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. στα τρία νέα Τµήµατα 

από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. 

6. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές µονάδες του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήµης εντάσσονται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου 

στα τρία νέα Τµήµατα. 

7. Στα νέα Τµήµατα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται 

προσωρινός πρόεδρος, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-10-2019 

οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία, άλλως µέχρι τα Τµήµατα αυτά να 

καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος 

Προέδρου λήγει στις 31 Αυγούστου του ακαδηµαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται 

να λήξει η θητεία του. Μέχρι το ίδιο χρονικό διάστηµα παρατείνεται και η θητεία των 

εκλεγµένων, κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Προέδρου, εκπροσώπων των φοιτητών και 

των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π..  

8. Τα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

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

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία υπηρετούν µέχρι την 1-9-2019 στο 



κατατεµνόµενο  Τµήµα, εντάσσονται από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τµήµατα που 

προκύπτουν από την κατάτµηση, ύστερα από αίτησή τους µε την οποία δηλώνουν το Τµήµα στο 

οποίο επιθυµούν να ενταχθούν. Η ένταξη διαπιστώνεται µε πράξη του Πρύτανη που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµού, εξέλιξης ή 

µετακίνησης συνεχίζονται από ένα (1) από τα τρία (3) Τµήµατα, ανάλογα µε το γνωστικό 

αντικείµενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται. 

9. Οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η 

σύµβαση των οποίων δεν λήγει µέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδηµαϊκού έτους 2019-

2020, εντάσσονται στα νέα Τµήµατα, µε πράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση των ενδιαφεροµένων και γνώµη της 

Συνέλευσης του Τµήµατος, στο οποίο ο ενδιαφερόµενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό 

αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς µε το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της 

σύµβασής του. 

10. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης πολιτικής επιστήµης εντάσσονται στο Τµήµα 

Πολιτικής Επιστήµης. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης που 

έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής εντάσσονται µε πράξη του 

Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ή στο Τµήµα 

Κοινωνικής Εργασίας, ανάλογα µε την κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου που έχουν 

επιλέξει. Αν δεν έχουν επιλέξει κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου, η ένταξη των φοιτητών 

στα ανωτέρω Τµήµατα γίνεται ύστερα από την υποβολή σχετικής δήλωσης προτίµησης που 

υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2019 και δεν ανακαλείται, µε τα κριτήρια και τη διαδικασία 

επιλογής που καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η ακριβής προθεσµία υποβολής της 

δήλωσης προτίµησης καθορίζεται µε όµοια απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα 

(60) ηµέρες πριν την έναρξη της προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος. 

11. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους 

φοιτητές της παρ. 10 δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης, ολοκληρώνουν το 

πρόγραµµα σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήµης και λαµβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του 

Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την 

αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται το Τµήµα ή τα Τµήµατα 



που είναι αρµόδια για την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών των εισαγωγικών 

κατευθύνσεων του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης, την παροχή 

τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη 

χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης 

και Πολιτικής Επιστήµης. Στο Τµήµα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τµήµατος Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης, όσον αφορά φοιτητικά θέµατα, µετά την παύση της 

διοικητικής λειτουργίας του, σύµφωνα µε την παρ. 7. 

12. Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Τµήµα Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης κατανέµονται στα τρία ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από 

απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήµης εντάσσονται µε απόφαση της Συγκλήτου σε ένα από τα τρία ανωτέρω 

Τµήµατα ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. 

 

Άρθρο 65 

Επαναπροκηρύξεις θέσεων µελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται 

 

Για τις προσλήψεις µελών Δ.Ε.Π. που εντάσσονται στον ετήσιο προγραµµατισµό 

προσλήψεων του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) και αντιστοιχούν σε αριθµό µέχρι το σύνολο των 

αποχωρήσεων µελών Δ.Ε.Π. του προηγούµενου έτους, δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280). 

 

Άρθρο 66 

Σχολές Μηχανικών Πανεπιστηµίων 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση 

της οικείας Συγκλήτου, µπορεί να ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των 

Τµηµάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίων σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η πρόταση 

της Συγκλήτου περιλαµβάνει ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών που έχει καταρτιστεί από τη 

Συνέλευση του οικείου Τµήµατος.  

2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παρ. 3, 



καθορίζεται η αντιστοιχία Τµηµάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίου, για τα οποία έχει 

εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, µε Τµήµατα Πολυτεχνικών 

Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Ως αντίστοιχα για την εφαρµογή του 

παρόντος νοούνται δύο Τµήµατα αν µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών 

αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται 

επταµελής επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελείται από: α) έναν (1) 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

(Τ.Ε.Ε.), ε) έναν (1) Κοσµήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 

(Α.Ε.Ι.) που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, στ) το 

µέλος του Συµβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της 

υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και ζ) ένα (1) 

µέλος Δ.Ε.Π. Τµήµατος Πολυτεχνικής Σχολής γνωστικού αντικειµένου της ίδιας ή συναφούς 

ειδικότητας µε την ειδικότητα του Τµήµατος που εξετάζεται που υποδεικνύεται από τον 

Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων. Σε περίπτωση που ο φορέας της περίπτ. δ΄ δεν 

προτείνει εκπρόσωπό του µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική 

πρόσκληση, η επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδοµών 

και Μεταφορών. Η σύνθεση της επιτροπής µεταβάλλεται ως προς τη συµµετοχή του µέλους της 

περίπτ. ζ΄ ανάλογα µε την ειδικότητα που συζητείται. 

4. Αρµοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της πρότασης της παρ. 2 για την αντιστοιχία 

Τµήµατος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστηµίου µε Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της 

ηµεδαπής, λαµβάνοντας υπόψη τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων.  

5. Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της το αργότερο µέσα σε 

χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τη συγκρότησή της και υποβάλλει την πρότασή της 

για κάθε Τµήµα µέσα σε δύο (2) µήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράµµατος 

σπουδών του Τµήµατος. Το πρόγραµµα σπουδών αποστέλλεται από την οικεία Σύγκλητο 

ύστερα από αίτηµα της επιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε µετά την παρέλευση των 

είκοσι (20) ηµερών του προηγούµενου εδαφίου. Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις 



του προγράµµατος σπουδών ενός Τµήµατος, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο µε Τµήµα 

Πολυτεχνικής Σχολής. Στην περίπτωση αυτή το Τµήµα µπορεί σε προθεσµία δύο (2) µηνών από 

την παραλαβή της πρότασης της επιτροπής να υποβάλλει προς έγκριση στην Σύγκλητο 

τροποποιηµένο πρόγραµµα σπουδών. Εφόσον αυτό εγκριθεί από την Σύγκλητο αποστέλλεται 

στην Επιτροπή, η οποία ολοκληρώνει το έργο της σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο µέσα σε δύο (2) 

µήνες από την περιέλευση σε αυτήν του νέου προγράµµατος σπουδών. 

6. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής µέσω της 

παροχής της αναγκαίας υποδοµής, γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση 

της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε αυτήν 

τα Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα µε Τµήµατα Πολυτεχνικής 

Σχολής, σύµφωνα µε την παρ. 2. 

 

Άρθρο 67 

Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017 

 

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 διαγράφεται η λέξη «ακαδηµαϊκών,», 

β) οι περίπτ. δ΄, στ΄ και η΄ της παρ. 2 καταργούνται, 

2. Η προβλεπόµενη στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προθεσµία, 

παρατείνεται µέχρι τις 31-08-2019. 

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 µετά την περίπτ. κ΄ προστίθενται περιπτώσεις 

κα΄, κβ΄ και κγ΄ οι οποίες έχουν ως εξής:  

«κα) Η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονοµικού συµβουλίου και η ρύθµιση 

θεµάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία τους. 

κβ) Η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην 

εποπτεία, στη σύνθεση, στις αρµοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους. 

κγ) Ο ελάχιστος αριθµός µελών Δ.Ε.Π. που πρέπει να υπηρετούν στο Τµήµα προκειµένου να 

συσταθούν Τοµείς και τα κριτήρια σύστασής τους.» και η περίπτ. κα΄ αναριθµείται σε κδ΄. 



4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Με τον 

Οργανισµό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με τον Κανονισµό». 

5. α) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, το οποίο 

έχει ως εξής: 

«Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόµιµες υποχρεώσεις 

δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.» 

β) η περίπτ. α΄ έχει έναρξη ισχύος το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. 

6. Στο άρθρο 48Α του ν. 4485/2017, το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 

4521/2018 (Α΄ 38), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α) Στο τέλος της παρ. 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους Διευθυντές καταβάλλονται 

έξοδα παράστασης αντίστοιχα µε αυτά που προβλέπονται για τον Κοσµήτορα ή τον Πρόεδρο 

Τµήµατος στην υποπερίπτ. iii της περίπτ. Γ΄  της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 

74, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 75). 

β) Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. ε΄ της παρ. 10 καταργείται. 

γ) Στο τέλος της παρ. 10 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι αµοιβές των διδασκόντων, πλην 

των ακαδηµαϊκών υποτρόφων, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Οι διδάσκοντες της περίπτ. α΄ µπορούν να 

διδάσκουν έως το 25% της συνολικής διάρκειας διδακτικών ωρών σύµφωνα µε το τέταρτο 

εδάφιο της παρ. 11, ενώ το υπόλοιπο των διδακτικών ωρών καλύπτεται από τους διδάσκοντες 

των λοιπών περιπτώσεων. Κάθε διδάσκων µέλος Δ.Ε.Π. µπορεί να έχει την υπευθυνότητα ενός 

µόνο µαθήµατος ανά εξάµηνο.» 

δ) Προστίθεται παρ. 20 ως εξής: «20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου του Κ.Ε.Ε., µπορεί να 

αποσπώνται στο Κ.Ε.Ε., για πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερειακοί 

Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Διευθυντές Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως Οργανωτικοί 

Συντονιστές των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές 

ασκούν καθήκοντα συντονισµού των προγραµµάτων και µεριµνούν για τη διασύνδεσή τους µε 

τη δευτεροβάθµια και ιδίως την δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, καθώς και µε τις  

τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες, την οικονοµία και την αγορά εργασίας. Στους 

Οργανωτικούς Συντονιστές καταβάλλεται επιµίσθιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή 



απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και 

Οικονοµικών.» 

 

Άρθρο 68 

Τροποποιήσεις του ν. 4559/2018 

 

1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4559/2018 

(Α΄ 142) οι λέξεις «έως τις 30 Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως τις τριάντα (30) 

Απριλίου».  

β) Η περίπτ. α΄ εφαρµόζεται για την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την εισαγωγή 

των πρώτων φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος 2021- 2022.  

2. α) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 4, σε 

χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή 

µονιµοποίησης.», 

β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτ. α΄, η προθεσµία υποβολής αίτησης για 

µετατροπή της θέσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4559/2018 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να 

έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, 

σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,» 

4. Η περίπτ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4559/2018 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο 

Ιωαννίνων ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, καθώς και από τον τακτικό 

προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.» 

5. α) στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 4, σε 



χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή 

µονιµοποίησης», 

β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτ. α΄, η προθεσµία υποβολής αίτησης για 

µετατροπή της θέσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να 

έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, 

σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,» 

7. Στο άρθρο 14 του ν. 4559/2018  επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 5 τίθεται τελεία «.» και προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει 

ως εξής: «Στο Ινστιτούτο βιοεπιστηµών, βιοτεχνολογίας, επιστήµης τροφίµων και 

περιβάλλοντος ιδρύεται παράρτηµα (σταθµός) στην Κέρκυρα µε εξειδίκευση στις εφαρµογές της 

βιοπληροφορικής στην βιοϊατρική,» 

β) µετά την περιπτ. γ΄ της παρ. 5 προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής: 

«δ) γλωσσικών µελετών και επιστηµών της µετάφρασης και της διερµηνείας, µε έδρα  την 

Κέρκυρα.» 

γ) Η περίπτ. α΄ της παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο 

ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισµό 

και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Ιονίου Πανεπιστηµίου.» 

 

Άρθρο 69 

Τροποποιήσεις του ν. 4589/2019  

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) µετά τις λέξεις 

«Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση 

«χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου 

σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) 

εξάµηνα,» 



2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4589/2019 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. 

εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να 

έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, 

σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,» 

3. Στο άρθρο 15 του ν. 4589/2019 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) στην παρ. 1 προστίθεται περίπτ. ια΄, η οποία έχει ως εξής: «ια) Τµήµα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών της Αγωγής.», 

β) στην παρ. 4 µετά τις λέξεις «Εναλλακτικού Τουρισµού» προστίθενται οι λέξεις «και 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων», 

γ) στο πέµπτο εδάφιο της παρ. 5 οι λέξεις «των περιπτώσεων θ΄ και ι΄» αντικαθίστανται από 

τις λέξεις «των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄». 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4589/2019 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«το Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής 

Παραγωγής, Υποδοµών και Περιβάλλοντος µετονοµάζεται σε Τµήµα Επιστήµης Ζωικής 

Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Ζώων.» 

5.  Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 20 και της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 

4589/2019 οι λέξεις «έως τις 30  Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως τις τριάντα (30) 

Απριλίου».  

 

Άρθρο 70 

Λοιπές διατάξεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 

1. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218), προστίθεται τρίτο 

εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: 

«Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης δεν µπορούν να εξαντλούνται σε 

προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών.» 

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 

(Α΄ 195), το οποίο αντικαταστάθηκε µε την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

4559/2018, προστίθενται λέξεις ως εξής: 



«, και υπό την προϋπόθεση της συµπλήρωσης τριετούς υπηρεσίας στην βαθµίδα στην οποία 

υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησης».   

3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του 

άρθρου 83 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προγράµµατα σπουδών πρώτου 

κύκλου µπορεί να διοργανώνονται, συνολικά ή εν µέρει, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και µόνο σε συνεργασία µε το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών 

Προγραµµάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε ξένη 

γλώσσα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η 

διαδικασία ίδρυσης των προγραµµάτων, κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους, το πλαίσιο 

της συνεργασίας µε το ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.».  

β) Προγράµµατα σπουδών της περίπτ. α΄, για τα οποία έχει συγκροτηθεί, έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, η προβλεποµένη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 

4009/2011 επιτροπή, ιδρύονται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 όπως 

ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 

83 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, 

µπορούν, µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος, να µεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του 

ετήσιου προϋπολογισµού λειτουργικών εξόδων του ιδρύµατος ή του ετήσιου προϋπολογισµού 

δηµοσίων επενδύσεων του ιδρύµατος σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισµού. Οι πόροι που 

µεταφέρονται δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 30% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου 

προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του ΠΔΕ ή έκτακτης επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., µε 

απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, κατανέµεται το ποσό της 

επιχορήγησης στον οικείο κωδικό και αναµορφώνεται ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του 

Α.Ε.Ι.». 

5 α) Στο τέλος της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης 

τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄, σε χρονικό 



διάστηµα δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή 

µονιµοποίησης.». 

 β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτ. α΄, η προθεσµία υποβολής αίτησης για 

µετατροπή της θέσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

6. Η προθεσµία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 

παρατείνεται έως τις 30-9-2019. 

7. Όσοι κατείχαν προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά κατά την 

2-3-2018 και στα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων κατά την 1η-10-2018, σύµφωνα µε την 

περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 ή σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε 

συνδυασµό µε τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 και 

εντάχθηκαν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήµιο 

Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν µετατροπή της θέσης τους 

σε οργανική µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στους ν. 4521/2018 και 

4559/2018 για τα µέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης βαθµίδας που κατείχαν τακτική θέση στα 

ανωτέρω Τ.Ε.Ι.. Η πράξη µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 

8. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών, ύστερα από εισήγηση της οικείας 

επιτροπής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, αναγνωρίζονται επαγγελµατικά 

δικαιώµατα των πτυχιούχων Τµηµάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.. 

9. α) Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καταργείται. 

β) Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται εδάφιο ως 

εξής: 

«Η ως άνω  ρύθµιση ισχύει και για τους Πρυτάνεις, τους Αντιπρυτάνεις και  τα µέλη  των 

Επιτροπών Έρευνας των Α.Ε.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για όσους η θητεία 

έχει λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και για το προσωπικό 

της Μ.Ο.Δ.Υ των Ε.Λ.Κ.Ε των Α.Ε.Ι, το οποίο έχει αποχωρήσει από αυτή.».  

10. Μετά την περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως η 

παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 

προστίθεται περίπτ. ε΄ ως εξής: 

«ε)  Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς 

συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις».  


