
Νόμος (κωδικοποιημένος) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δημοσιεύουμε το νόμο    Ν 4521/2018: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις,  με όλες τις τροποποιητικές διατάξεις που ακοκλούθησαν.

Ν 4521/2018: Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. (718331)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο :1

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 9

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Αρθρο 1

 Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 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 Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον
Πειραιά,  και  το  Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ιδρυμα  Αθηνών  (Τ.Ε.Ι.  Αθηνών),  με  έδρα  το
Αιγάλεω,  συγχωνεύονται  διά  απορροφήσεως  από  το  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής,
αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
ισχύουσας  διάταξης.  Η  ίδρυση  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής  αποσκοπεί  στην
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας, οι οποίες συνδέονται ιδίως με τα εξής γνωστικά πεδία:

 α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,

 β) Επιστήμες Μηχανικού,



 γ) Επιστήμες Τροφίμων,

 δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,

 ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

 2.  Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και
χωρίς  άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και  εμπράγματα  δικαιώματα και  σε  όλες τις
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, 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 συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα
αντίστοιχα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4,  Τμήματα  και  Σχολές  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής
Αττικής. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα
εργαστήρια,  τα  αρχεία  και  οι  βιβλιοθήκες  ανήκουν στο  Τμήμα  Μηχανικών  Ενεργειακής
Τεχνολογίας  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας,  στο  Τμήμα  Πολιτικών  Μηχανικών  ΤΕ  και  Μηχανικών
Τοπογραφίας  και  Γεωπληροφορικής  ΤΕ  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας,  στο  Τμήμα  Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.  Πειραιά,
μεταφέρονται  σε  ένα  από  τα  αντίστοιχα  Τμήματα  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,
ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς
δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

3.  Οι  Ειδικοί  Λογαριασμοί  Κονδυλίων  Ερευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  των  συγχωνευόμενων  Τ.Ε.Ι.
μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με συνένωση των Μονάδων Οικονομικής
και  Διοικητικής  Υποστήριξής  τους  και  εντάσσονται  στον  Ε.Λ.Κ.Ε.  του  Πανεπιστημίου,  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 που
αυτοί  έχουν  αναλάβει,  συμπεριλαμβανομένων  των  χρηματοδοτούμενων  και
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη
λήξη τους.



Αρθρο :2

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 102

 Αρθρο 2

 Σχολές και Τμήματα

 1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

 α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

 αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

 ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

 γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

 δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

 εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

 στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

 ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

 ηη) Πολιτικών Μηχανικών.



 β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από
τα Τμήματα:

 αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,

 ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

 γγ) Διοίκησης Τουρισμού,

 δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

 εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

 στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

 γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

 αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

 ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

 γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης,

 δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.



 δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

 αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,

 [ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,]

ββ  (γγ) Εργοθεραπείας,

γγ  (δδ) Μαιευτικής,

δδ (εε) Νοσηλευτικής,

εε (στστ) Φυσικοθεραπείας.

 ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

 αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,

 ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών.

«στ) Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 αα) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

 ββ) Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.».



*** Η περίπτωση ββ` της περ. δ`  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, οι περιπτώσεις γγ`, δδ`, εε` και στστ`
αναριθμήθηκαν  σε ββ`, γγ`, δδ` και εε` αντίστοιχα  και η περίπτωση στ΄προστέθηκε

με το άρθρο 57 παρ.1 Ν.4610/2019.ΦΕΚ Α 70/7.5.2019.

 2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί
οκτώ  (8)  ακαδημαϊκά  εξάμηνα  και  περιλαμβάνει  μαθήματα  που  αντιστοιχούν  σε  240
πιστωτικές μονάδες.

 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα
σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών
και των Τμημάτων,  με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης,
κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α 114).

Αρθρο :3

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 201

 Αρθρο 3

 Οργανα διοίκησης

 1. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι  όσα ορίζονται στο ν.
4485/2017.  Προσωρινά,  και  μέχρι  την  ανάδειξη  των  οργάνων  αυτών  με  εκλογική
διαδικασία, το Ιδρυμα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες
της Συγκλήτου, ενώ οι Σχολές,  τα Τμήματα και οι Τομείς από προσωρινούς Κοσμήτορες,
Προέδρους και Διευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Τομείς συστήνονται
με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής,  σύμφωνα με την παρ.  4 του άρθρου 10 του ν.
4485/2017, με απόφαση της οποίας καθορίζονται και οι  προϋποθέσεις σύστασης Τομέα
μέχρι να εκδοθεί Οργανισμός.

 2.  Η Διοικούσα Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π.  Α.Ε.Ι.,
ενεργά  ή  αφυπηρετήσαντα.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Ερευνας  και
Θρησκευμάτων  συγκροτείται  η  Διοικούσα  Επιτροπή  και  ορίζεται  ο  Πρόεδρος  και  ο
Αντιπρόεδρος αυτής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας.  Με όμοια απόφαση καθορίζονται  οι  επιμέρους αρμοδιότητες του
Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, μπορεί με απόφασή
του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Διοικούσας Επιτροπής, συγκεκριμένες αρμοδιότητες 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.

 3.  Προσωρινοί  Κοσμήτορες  και  Πρόεδροι  Τμημάτων,  μέχρι  την  ανάδειξη  με  εκλογική
διαδικασία, σύμφωνα με την παράγραφο 5, ορίζονται ύστερα από κλήρωση με απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από τη συγκρότησή της. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής
στην κλήρωση για την ανάδειξη προσωρινών Κοσμητόρων και Προέδρων Τμήματος έχουν
οι  υπηρετούντες,  κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,  Κοσμήτορες  και  Πρόεδροι  των
αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι.. Οι υπηρετούντες, κατά την
έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  Πρόεδροι  του  Τμήματος  Πολιτικών  Μηχανικών  ΤΕ  και
Μηχανικών  Τοπογραφίας  και  Γεωπληροφορικής  ΤΕ  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας,  του  Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι υποψήφιοι και συμμετέχουν στην κλήρωση για προσωρινοί Πρόεδροι
του Τμήματος, στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης
υποψηφίου, μη αποδοχής, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο κένωσης της θέσης πριν
από τη διενέργεια εκλογών, τη θέση καταλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της οικείας
ακαδημαϊκής  μονάδας,  ξεκινώντας  από  την  α  βαθμίδα  και  έως  τη  βαθμίδα  του
αναπληρωτή, προκειμένου για Κοσμήτορα και έως τη βαθμίδα του επίκουρου, προκειμένου
για  Πρόεδρο  Τμήματος.  Οι  προσωρινοί  Διευθυντές  Τομέων,  εφόσον  αυτοί  συσταθούν,
καθώς  και  οι  προσωρινοί  αναπληρωτές  Κοσμήτορα,  Προέδρου  και  Διευθυντή  Τομέα
ορίζονται  με  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής.  Μέσα  στην  ίδια  προθεσμία
συγκροτούνται και τα προσωρινά συλλογικά όργανα των Σχολών και Τμημάτων, στα οποία
μετέχουν τα μέλη των αντίστοιχων καταργούμενων οργάνων των Σχολών και Τμημάτων των
συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. και χωρίς τον περιορισμό της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α
της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα συλλογικά
όργανα μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον οριζόμενο
στο ν.  4485/2017, για κάθε συλλογικό όργανο,  αριθμό.  Αν τα μέλη αυτά πλεονάζουν,  η
Διοικούσα  Επιτροπή  επιλέγει  τα  μέλη  των  ανωτέρω κατηγοριών  ύστερα  από  κλήρωση.
Μέχρι τον ορισμό των μονοπρόσωπων και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των
προηγούμενων  εδαφίων,  τις  αρμοδιότητες  αυτών  ασκούν  ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας
Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή, αντίστοιχα.

 4.  Ενα έτος από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής λήγει  αυτοδικαίως η θητεία
όλων των προσωρινών οργάνων διοίκησης των προηγούμενων παραγράφων.

 5.  Η  προκήρυξη  των  εκλογών  για  την  ανάδειξη  των  μονοπρόσωπων  οργάνων  του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τρεις
(3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 19,
23 και 27 του ν. 4485/2017.



 Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη
Διοικούσα  Επιτροπή  και  αν  αυτή  αδρανεί  για  χρονικό  διάστημα  επτά  (7)  ημερών,  η
αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο είναι αρμόδιος και για την
προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων και των
μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα διοίκησης.

 6. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017, των
συγχωνευόμενων Ε.Λ.Κ.Ε. καταργούνται και ορίζονται προσωρινά όργανα, με θητεία έως τις
31.3.2019, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών
από  τη  συγκρότησή  της.  Μέχρι  τον  ορισμό  των  προσωρινών  αυτών  οργάνων  τις
αρμοδιότητές  τους  ασκεί  η  Διοικούσα  Επιτροπή.  Οι  Επιστημονικά  Υπεύθυνοι  των
προγραμμάτων / έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους.
Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει  και  τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.)  του
Ε.Λ.Κ.Ε..

 7. Οι θητείες του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνονται για έως δύο (2) φορές, για το
σύνολο ή μη των προσωρινών οργάνων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και
Θρησκευμάτων.

   ***  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με  την  ΥΑ  Αριθμ.  214688/Ζ1        (ΦΕΚ  Β΄  5648/14.12.2018)
παρατάθηκαν οι  προβλεπόμενες  στο παρόν,  θητείες,  "...  του συνόλου των προσωρινών
οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έως την 31 Αυγούστου 2019".

 

 

 

 

  Αρθρο :4

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 100

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

 Αρθρο 4



 Προσωπικό

 1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με τις αντίστοιχες
θέσεις,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  ή  προσωποπαγών  θέσεων,
μεταφέρεται  αυτοδικαίως  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής,  κατά  τα  οριζόμενα  στις
επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές
πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το
όνομα  αυτού  που  την  κατέχει,  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  και
ανατρέχουν στην ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου.

 2. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των
μελών  Δ.Ε.Π.  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής  κατ  αντιστοίχιση  των  κατεχόμενων
θέσεων (Α βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες) και υποβάλλονται
στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
ειδικότερης  διάταξης,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  κατωτέρω.  Οι  κατέχοντες,  κατά  την
έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  προσωποπαγή  θέση  μέλους  Δ.Ε.Π.  Τ.Ε.Ι.  εντάσσονται  σε
αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και οι κατέχοντες
τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική
θέση επί  θητεία  μέλους Δ.Ε.Π.  Πανεπιστημίου,  με την επιφύλαξη της περίπτωσης  δ.  Οι
Αναπληρωτές Καθηγητές και μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση
μέλους  Δ.Ε.Π.  Τ.Ε.Ι.,  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  εντάσσονται  επίσης  σε
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές, ύστερα από αίτησή τους, με
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  εντός  δύο  (2)  μηνών  από  τη  συγκρότηση  της  Διοικούσας
Επιτροπής και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη
ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου. Οι
καθηγητές  α  βαθμίδας  εντάσσονται  ομοίως  σε  προσωποπαγείς  θέσεις  και  αιτούνται  τη
μετατροπή της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 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, με την επιφύλαξη
της  περίπτωσης  δ.  Οσοι  εντάσσονται  σε  οργανικές  θέσεις  υπάγονται  στο  μισθολογικό
καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από 1.1.2019, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί
πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

 β) Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:

 αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:



 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών, Τοπογραφίας
και  Γεωπληροφορικής  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής  ή  στο  Τμήμα  Πολιτικών
Μηχανικών  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην
υποπερίπτωση γγ.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας
εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται
στο  Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  και  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής
Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης
Τουρισμού  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην
υποπερίπτωση γγ.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας  εντάσσονται  στο  Τμήμα  Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας  και  Συστημάτων
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.



 Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Γραφιστικής  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο  Τμήμα
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Φωτογραφίας  και  Οπτικοακουστικών  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας
εντάσσονται στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,  Διακόσμησης και Σχεδιασμού
Αντικειμένων  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο  Τμήμα  Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής  του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται  στο Τμήμα Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και  Εργων Τέχνης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας εντάσσονται  στο Τμήμα
Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας εντάσσονται  στο
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Ακτινολογίας  και  Ακτινοθεραπείας  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας
εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.



 Τα μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας
εντάσσονται  στο  Τμήμα  Δημόσιας  και  Κοινοτικής  Υγείας  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής
Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται
στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος  Νοσηλευτικής  του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο  Τμήμα
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Μαιευτικής  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο  Τμήμα
Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος  Κοινωνικής  Εργασίας  του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος  Προσχολικής  Αγωγής  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο
Τμήμα  Αγωγής και  Φροντίδας  στην  Πρώιμη Παιδική  Ηλικία  του Πανεπιστημίου  Δυτικής
Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Οινολογίας  και  Τεχνολογίας  Ποτών  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας
εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

 ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:



 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται
στο  Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  και  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής
Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται
στο  Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  και  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής
Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ του
Τ.Ε.Ι.  Πειραιά  εντάσσονται  στο  Τμήμα  Μηχανικών  Πληροφορικής  και  Υπολογιστών  του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Κλωστοϋφαντουργών  Μηχανικών  ΤΕ  του  Τ.Ε.Ι.  Πειραιά
εντάσσονται  στο  Τμήμα  Βιομηχανικής  Σχεδίασης  και  Παραγωγής  του  Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται
στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  του  Τ.Ε.Ι.  Πειραιά
εντάσσονται  στο Τμήμα Λογιστικής και  Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης
Τουρισμού  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην
υποπερίπτωση γ.



 γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται  σε  ένα  από  τα  Τμήματα  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  με  βάση  το
γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή
τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου 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.

 Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και
Μηχανικών  Τοπογραφίας  και  Γεωπληροφορικής  ΤΕ  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής  και  τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του  Τ.Ε.Ι.  Πειραιά  εντάσσονται  στο  Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α βαθμίδας, που υπηρετούν στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι., κατά
την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  και  εντάσσονται  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής,
σύμφωνα  με  την  περίπτωση  β,  μετατρέπονται  αυτοδικαίως  σε  προσωποπαγείς  θέσεις
μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου.

 Οποιος κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ζητά
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας,
η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης. Η αίτηση υποβάλλεται
μέχρι  31  Αυγούστου  2024  στο  Υπουργείο  Παιδείας,  Ερευνας  και  Θρησκευμάτων,
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα και κρίνεται
από  πενταμελή  επιτροπή  κρίσης,  με  ισάριθμα  αναπληρωματικά  μέλη,  προκειμένου  να
διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων, στην υποπερίπτωση iii της υποπερίπτωσης
γγ  της  περίπτωσης  β  της  παρ.  1  του  άρθρου  19  του  ν.  4009/2011  (Α  195),  όπως
αντικαθίσταται  με τον παρόντα νόμο, προσόντων. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για
κάθε  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  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, Ερευνας και Θρησκευμάτων και τα μέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η
οποία μπορεί να ανανεωθεί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας κάθε επιτροπής,
που  είναι  υπάλληλος  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Ερευνας  και  Θρησκευμάτων  ή  του
Ιδρύματος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου 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. Σε περίπτωση
απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραμένει στην προσωποπαγή θέση την
οποία κατέχει.

 ββ)  Οι  αποφάσεις  των επιτροπών υποβάλλονται  στο Υπουργείο Παιδείας,  Ερευνας  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 έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου,
εφόσον  ο  αιτών  υποβάλλει  αίτηση έως  31.8.2018,  άλλως την  ημερομηνία  έκδοσης  της
πράξης.».

*** Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ.ββ΄προστέθηκε  με το άρθρο 101 παρ.4 Ν.4547/2018,

        ΦΕΚ Α 102/12.6.2018.

 δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές
θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών», αναλόγως με τη
θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό
καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι..

 Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου και υπάγεται:

 α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές
εφαρμογών και

 β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το
δικαίωμα  του  εκλέγειν,  καθώς  και  συμμετοχής  στα  συλλογικά  όργανα  διοίκησης  του
ιδρύματος.  Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει



τους  υπηρετούντες  λέκτορες  πανεπιστημίου.  Οποιος  είναι  κάτοχος  διδακτορικού
διπλώματος  υποβάλλει  αίτηση,  έως  τις  31.12.2022,  στη  Διοικούσα  Επιτροπή  ή  στη
Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή
σε  προσωποπαγή θέση  λέκτορα πανεπιστημίου  αντίστοιχα,  διατηρώντας  παράλληλα  το
δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011.

 «Για  γνωστικό  αντικείμενο  εξαιρετικής  και  αδιαμφισβήτητης  ιδιαιτερότητας,  όπου  δεν
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της
οικείας  τέχνης  ή  επιστήμης,  για  την  τροπή  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, 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 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  τροπής  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 έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή
κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της
πράξης.».

*** Τα εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο της περίπτωσης δ`  αντικαταστάθηκαν ως άνω με
το άρθρο 18 παρ.1 Ν.4559/2018,ΦΕΚ Α 142/3.8.2018.

 Η  υπαγωγή  στο  ακαδημαϊκό  καθεστώς  λέκτορα  πανεπιστημίου  γίνεται  με  την  έναρξη
ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2019,
εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης
της πράξης.



 ε)  Η  ένταξη  των  μελών  Δ.Ε.Π.  των  συγχωνευόμενων  Τ.Ε.Ι.  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής
Αττικής και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου γίνεται
αποκλειστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε
άλλης ειδικής διάταξης, και κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α 195).

 στ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική, καθώς και διατάξεις για ανανέωση της
θητείας ή μονιμοποίηση ή εξέλιξη υπηρετούντων επί θητεία μελών Δ.Ε.Π., δεν θίγονται.

 Αρνητικές κρίσεις, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επί αιτήσεως μέλους Δ.Ε.Π. για
ανανέωση της θητείας, μονιμοποίηση ή εξέλιξη, συνυπολογίζονται. Ως χρόνος διορισμού
για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων θεωρείται η ημερομηνία διορισμού στην οικεία
θέση μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι..

 ζ)  Οι  διαδικασίες  εκλογής  σε  νέες  θέσεις  μελών  Δ.Ε.Π.  για  τις  οποίες  έχει  εκδοθεί
προκήρυξη  έως  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. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης
που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο
που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με
την περίπτωση β της παραγράφου 2 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
«σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  και  τα  πραγματικά  περιστατικά  που  ίσχυαν»  κατά  τη
δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται η περίπτωση α, η υποπερίπτωση γγ
της περίπτωσης β και η περίπτωση γ της παραγράφου 2.

«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης
τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α`, σε
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή
μονιμοποίησης.».

 *** Η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν» στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ`

      αντικαταστάθηκε   ΑΠΟ 2.3.2018 ως άνω με το άρθρο 18 παρ.2 Ν.4559/2018,

       ΦΕΚ Α 142/3.8.2018.



 *** Το τελευταίο εδάφιο της περ.ζ΄προστέθηκε  με την παρ.6α άρθρου 70 Ν.4610/2019,

       ΦΕΚ Α 70/7.5.2019, με την παρ.6β δε του αυτού άρθρου ορίζεται ότι:

"β) αν έχει παρέλθει η προθεσμία της περίπτωσης α`, η προθεσμία υποβολής αίτησης για
μετατροπή της θέσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος".

 η) 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. από Τμήμα σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε Τμήμα του Πανεπιστημίου και
μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 θ) 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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σαν να έχουν
διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.

 3. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής,  σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του
παρόντος, ή στο Ιδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν 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 της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν
(οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών
Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.  πανεπιστημίου,  καθώς και  στο  αντίστοιχο  μισθολογικό  καθεστώς.  Η
μισθολογική  προσαρμογή  επέρχεται  την  1.1.2019.  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).  Τα  μέλη  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.  του  Τμήματος
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα
του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  με  βάση  το  γνωστικό  τους  αντικείμενο  και  τις
λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση
της  Διοικούσας  Επιτροπής,  με  πράξη  του  Προέδρου  της  Διοικούσας  Επιτροπής,  που
εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ και  Μηχανικών Τοπογραφίας και  Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας



εντάσσονται,  με  την  ανωτέρω  διαδικασία,  στο  Τμήμα  Μηχανικών  Τοπογραφίας  και
Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, άλλως στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα εάν 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.

 β)  Οι  εκκρεμείς  διαδικασίες  κρίσης  και  μονιμοποίησης  μελών  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.
ολοκληρώνονται  από τα όργανα  του Τμήματος  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής στο
οποίο εντάσσονται.

 4.  Το  μόνιμο  και  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  διοικητικό
προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι.,
μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε αντίστοιχη θέση αυτής που
κατέχει  (οργανική  θέση  ή  προσωποπαγή)  με  την  ίδια  εργασιακή  σχέση,  στην  ίδια
κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό
που  κατέχει.  Οι  δικηγόροι  με  σύμβαση  αορίστου  χρόνου  και  πάγια  έμμισθη  εντολή
μεταφέρονται  αυτοδίκαια  και  εξακολουθούν  να  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους  και  να
ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση,
τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

 5. Προσωπικό των συγχωνευόμενων 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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το
ίδιο  καθεστώς,  τους  ίδιους  όρους  και  την  ίδια  διάρκεια.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τις
συναφθείσες συμβάσεις έργου.

 6. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται
στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής.  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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζεται
κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήματα σχετικά με τη



διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τον έλεγχο νομιμότητας
των διαδικασιών αυτών.

 

 

 

  Αρθρο :5

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 5

 Αρθρο 5

 Φοιτητές

 1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν
ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη
πτυχίου, των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτωσης β της
παραγράφου  2  του  άρθρου  4.  Φοιτητές  της  εισαγωγικής  κατεύθυνσης  Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής  ΤΕ  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  αυτοδίκαια  στο  Τμήμα  Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Φοιτητές  της εισαγωγικής κατεύθυνσης
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
και  Μηχανικών  Τοπογραφίας  και  Γεωπληροφορικής  ΤΕ  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται
αυτοδίκαια στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου
Δυτικής  Αττικής.  Φοιτητές  των  εισαγωγικών  κατευθύνσεων  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  και
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής.  Φοιτητές  της  εισαγωγικής  κατεύθυνσης  Διοίκησης
Τουριστικών  Επιχειρήσεων  και  Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας  του  Τμήματος  Διοίκησης
Επιχειρήσεων  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  και  φοιτητές  της  εισαγωγικής  κατεύθυνσης  Διοίκησης
Τουριστικών  Επιχειρήσεων  και  Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας  του  Τμήματος  Διοίκησης
Επιχειρήσεων  του  Τ.Ε.Ι.  Πειραιά  εντάσσονται  στο  Τμήμα  Διοίκησης  Τουρισμού  του
Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής.  Φοιτητές  του  Τμήματος  Μηχανικών  Ενεργειακής
Τεχνολογίας  του Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  εντάσσονται  στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και  Ηλεκτρονικών
Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με
πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραμματεία
του αντίστοιχου Τμήματος [έως τις 30.9.2018], η οποία δεν ανακαλείται.



***  Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 παρατάθηκε  έως τις 30.9.2019

        με  την παρ.7 άρθρου 70 Ν.4610/2019,ΦΕΚ Α 70/7.5.2019.

 2.  Τα  προπτυχιακά  μαθήματα  Τμημάτων  των  συγχωνευόμενων  Τ.Ε.Ι.  συνεχίζονται
σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαμήνων και
των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο
του  ακαδημαϊκού  έτους  2018-2019.  Η  διαμόρφωση  των  προγραμμάτων  σπουδών  των
Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  ως  προγραμμάτων  σπουδών  του
πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του
ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά 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.

 3.  Με  πράξη  του  Προέδρου Τμήματος,  ύστερα από σχετική  απόφαση  της  Συνέλευσης
Τμήματος,  γίνεται  αντιστοίχιση  μαθημάτων  του  προγράμματος  σπουδών των Τμημάτων
των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:

 α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται
ο  αντίστοιχος  αριθμός  μαθημάτων  που  πρέπει  να  ολοκληρώσει  επιτυχώς  ο  φοιτητής,
μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του πανεπιστημίου, πλέον της
πρακτικής άσκησης και

 β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει
επιτυχώς  ο  φοιτητής  για  την  ολοκλήρωση  του  πρώτου  κύκλου  σπουδών  Τμήματος
πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση
αυτή αν δεν γίνει  αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των
Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη
για  τη  λήψη  του  πτυχίου  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  αλλά  στους  φοιτητές  που  τα
παρακολούθησαν  επιτυχώς,  χορηγείται  σχετική  βεβαίωση  παρακολούθησης.  Δεν
αντιστοιχείται  με  μάθημα  και  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  για  τη  λήψη  του  πτυχίου
πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  η  πρακτική  άσκηση,  για  την  ολοκλήρωση  της  οποίας
χορηγείται σχετική βεβαίωση. Κατ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση που έχει εκπονηθεί μπορεί
να  αντιστοιχείται,  πλήρως ή  εν  μέρει,  και  να  λαμβάνεται  υπόψη  για  τη  λήψη  πτυχίου



πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιλαμβάνεται πρακτική
άσκηση και στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 4.  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  φοιτητής  επιθυμεί  να  ολοκληρώσει  τον  πρώτο  κύκλο
σπουδών  Τμήματος  Τ.Ε.Ι.  υποβάλλει  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  στη  γραμματεία  του
Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.

«Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν
στα Πανεπιστημιακά Τμήματα τις σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής
της ανωτέρω δήλωσης, εντός του μηνός Ιουνίου 2019 σε προθεσμία που ορίζεται από τη
Σύγκλητο.  Η  δήλωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  ανακαλείται.Η  απόφαση  της
Συγκλήτου δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας
στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.»

 Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 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 μόνο
το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

*** Τα μέσα σε  «  » εδάφια  της παρ.4 προστέθηκαν μετά το πρώτο εδάφιο αυτής

        με την παρ.4 άρθρου 32 Ν.4589/2019,ΦΕΚ Α` 13/29.01.2019.

 5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων των δυο (2) Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται
έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών  και  στους  αποφοίτους  τους  απονέμεται  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ειδίκευσης
Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτική Αττικής.

«Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται το Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής που έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του  Τμήματος  Μηχανικών  Ενεργειακής  Τεχνολογίας  και  απονομής  του  σχετικού
μεταπτυχιακού  διπλώματος  ειδίκευσης.  Διδακτικά  καθήκοντα  για  την  ολοκλήρωση  του
προγράμματος ανατίθενται κατά προτεραιότητα στα μέλη Δ.Ε.Π. που ασκούσαν διδακτικά
καθήκοντα στο ως άνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα έως τη δημοσίευση του παρόντος.».



*** Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.5 προστέθηκαν με το άρθρο 109

       Ν.4547/2018, ΦΕΚ Α 102/12.6.2018.

 6. Για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., την
ευθύνη  ολοκλήρωσης  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  των  δύο  Τ.Ε.Ι.  που
συγχωνεύονται,  αρμόδια  είναι  τα  όργανα  των  Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής
Αττικής, στα οποία εντάσσονται οι φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής λαμβάνει τον
τίτλο σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής του.

 7.  Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και  εξεταστικών διαδικασιών και  την πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμημάτων Τ.Ε.Ι.,
αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι.  και  τα
οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα
προέλευσης,  σε  προπτυχιακές  και  μεταπτυχιακές  σπουδές,  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των
εξαμήνων  και  των εξετάσεων  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2017-2018,  καθώς και  όσα  τους
ανατεθούν  με  απόφαση  των  οργάνων  του  Τμήματος  του  Πανεπιστημίου  στο  οποίο
εντάσσονται.  Στα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Μηχανικών  Ενεργειακής  Τεχνολογίας  η
ανάθεση  διδακτικών  καθηκόντων  για  την  ολοκλήρωση  των  ως  άνω  προγραμμάτων
σπουδών γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, οι οποίοι ασκούν στην
περίπτωση αυτή τις σχετικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος και του Προέδρου
Τμήματος, αντίστοιχα. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής τα καθήκοντα αυτά μπορεί
να ανατίθενται  σε άλλα όργανα του Ιδρύματος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και
εφεξής, για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμημάτων Τ.Ε.Ι.,
αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, στο οποίο έχουν ενταχθεί οι λοιποί φοιτητές του οικείου Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα
με την παράγραφο 1.

 8.  Εκκρεμείς,  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  διαδικασίες  μετεγγραφής  για  το
ακαδημαϊκό  έτος  20172018  στα  Τμήματα  των  συγχωνευόμενων  Τ.Ε.Ι.  συνεχίζονται  και
ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με Τμήματα υποδοχής τα αντίστοιχα
Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.



 9.  Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται ο
αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα και η εκπαιδευτική κατάστασή
τους.

 

 

 

  Αρθρο :6

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 3

 Αρθρο 6

 Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού

 Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο

 Δυτικής Αττικής

 1.  Στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής  συνιστάται  Δικαστικό  Γραφείο  του  Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

 2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

 α)  τη  γενική  εποπτεία  του  γραφείου,  την  επιμέλεια  για  την  ομαλή  και  απρόσκοπτη
λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,

 β)  τη  γνωμοδοτική  αρμοδιότητα  σε  νομικής  φύσεως  ερωτήματα  που  υποβάλλουν  ο
Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και
οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,

 γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών
και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.



 3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο
του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη
του Προϊσταμένου.

 4.  Για  την  άσκηση  ή  μη  ενδίκων  βοηθημάτων  και  μέσων  εισηγείται  στη  Σύγκλητο  ο
Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

 5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

 6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με
έμμισθη  εντολή,  οι  οποίοι  επικουρούν  τον  Πάρεδρο  του  Ν.Σ.Κ.  στο  έργο  του.  Για  την
πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α 208). Μέχρι την
πρόσληψη  των  δικηγόρων  μπορεί  να  χρησιμοποιούνται  δικηγόροι  αμειβόμενοι  κατά
υπόθεση.

 7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου
του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε
βαθμού  δικαστήριο  της  Ελλάδας  ή  της  αλλοδαπής  και  για  συγκεκριμένη  υπόθεση,  σε
δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από
το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της
υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

 8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το
προσωπικό  κάθε  κατηγορίας  του  Ιδρύματος  και  τα  όργανα  διαχείρισης  του  Ειδικού
Λογαριασμού  Κονδυλίων  Ερευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  υποχρεούνται  να  παρέχουν  στο  Δικαστικό
Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση
του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς
του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

 9. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την
απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη
του  Γραφείου,  ο  Πρύτανης  διαθέτει  μέχρι  δύο  (2)  διοικητικούς  υπαλλήλους  του
Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

 



 

 

  Αρθρο :7

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 8

 Αρθρο 7

 1.  Διαδικαστικές  και  άλλες  λεπτομέρειες  που  ανακύπτουν  από  την  απορρόφηση  των
Τμημάτων και τη λειτουργία του νέου Α.Ε.Ι. και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος, καθώς και ζητήματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό του
Ιδρύματος,  και  μέχρι  την  έκδοσή  τους,  όπως  ιδίως  η  σύσταση  και  οργάνωση  των
διοικητικών  υπηρεσιών  του  Ιδρύματος  και  η  κατανομή  σε  αυτές  του  προσωπικού,
ρυθμίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν.
4492/2017 (Α 156).

 2.  Ο  Οργανισμός  και  ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  του  Ιδρύματος  εκδίδονται  μέσα  σε
προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των δύο (2) Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου Πειθαρχικού
Συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον Πειθαρχικό Συμβούλιο
μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.

 4.  Αν  ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  ή  μονοπρόσωπα  ή  συλλογικά  όργανα
διοίκησης  αδυνατούν  ή  παραλείπουν  να  λάβουν  αποφάσεις  ή  να  ασκήσουν  τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τριάντα (30) ημερών, η αρμοδιότητα περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο.

 5. Εκκρεμείς διαδικασίες (όπως μετατάξεις κ.λπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα
αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 6. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. ενός εκ των συγχωνευόμενων
Τ.Ε.Ι.  και  εντάσσεται  σε  προσωποπαγή  θέση  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής,  έχει
δικαίωμα να εκλεγεί Αντιπρύτανης, Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Τομέα,



σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη εκλέγονται μόνο
οι  κατέχοντες  οργανική  θέση  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής.  Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  που
κατείχαν, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στα συγχωνευόμενα
Τ.Ε.Ι., και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν έχουν
δικαίωμα  εκλογής  σε  θέση  μονοπρόσωπου  οργάνου  διοίκησης.  Ολα  τα  μέλη  Δ.Ε.Π.
συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά
σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

 7. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και εντάσσονται σε
προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά
σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, κατ εξαίρεση οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας που
κατέχουν προσωποπαγή θέση δεν μετέχουν σε εκλεκτορικό που συγκροτείται για να κρίνει
καθηγητή  α  βαθμίδας  πανεπιστημίου.  Εκλεκτορικά  που  έχουν  ήδη  συγκροτηθεί  δεν
θίγονται.

 8. Καταργούνται οι περιπτώσεις Α και Γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α 173)
και τα προεδρικά διατάγματα 69/2013 (Α 119), 95/2013 (Α 133), 68/2016 (Α 123), με την
επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 5.

 

 

 

  Αρθρο :8

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Αρθρο 8

 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 καταργείται.



 2. Μετά το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 48Α που έχει ως εξής:

 «Αρθρο 48Α

 Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα  από  πρόταση  της  Συγκλήτου  του  οικείου  Ιδρύματος,  γνώμη  του  Εθνικού
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη
της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79,
μπορεί να ιδρύονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που παρέχουν
διετή  προγράμματα  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  για  αποφοίτους  των  Επαγγελματικών
Λυκείων  (ΕΠΑ.Λ.).  Τα  προγράμματα  μπορεί  να  υλοποιούνται  και  σε  συνεργασία  με
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής. Το Κ.Ε.Ε. αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.

 2. Στην πρόταση της Συγκλήτου προσδιορίζονται:

 α)  τα  γνωστικά  αντικείμενα  που  θεραπεύουν  τα  προγράμματα  επαγγελματικής
εκπαίδευσης  του  Κ.Ε.Ε.,  τα  οποία  πρέπει  να  είναι  συναφή  με  ένα  από  τα  γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος,

 β)  η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων,  ιδίως δε το
προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και το τμήμα των πόρων αυτών που μπορεί
να διατεθεί από το Α.Ε.Ι., με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για τους πόρους
που δεν μπορούν να καλυφθούν από το Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού
προγράμματος  σε  χώρους  που  έχουν  παραχωρηθεί  στο  οικείο  Α.Ε.Ι.,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο  13,  για  την  ίδρυση  του  Κ.Ε.Ε.  πρέπει  να  προσκομίζεται  και  η  πράξη
παραχώρησης,

 γ) η σκοπιμότητα ίδρυσης του Κ.Ε.Ε., με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της
εθνικής οικονομίας.  Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις  των
Περιφερειακών  Επιτροπών  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης,  των
Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το
Α.Ε.Ι., του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.



 Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που
παρέχονται στο Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων
που εκδίδεται έως τις 31 Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ έτος,
ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου.

 3. Οργανα του Κ.Ε.Ε. είναι:

 α) το Συμβούλιο,

 β) ο Πρόεδρος,

 γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 4. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 αα) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής
Μέριμνας, με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Ερευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης,

 ββ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, με τους αναπληρωτές τους, ομοίως μέλη Δ.Ε.Π. του
Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις
των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος,

 γγ) τον Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Στο συμβούλιο μετέχει,
ανάλογα με το θέμα που συζητείται,  και  ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς
προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 β) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 αα)  διαμορφώνει  την  πολιτική  του  Κ.Ε.Ε.  στο  πλαίσιο  της  ιδρυτικής  απόφασης  της
παραγράφου 1,



 ββ) εισηγείται στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών,

 γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα προγράμματα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία
μετά  την  έγκρισή  τους  κοινοποιούνται  στο  Υπουργείο  Παιδείας,  Ερευνας  και
Θρησκευμάτων,

 δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης,

 εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,

 στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.,

 ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του
Κ.Ε.Ε.,  η  οποία  αφού  εγκριθεί  κοινοποιείται  στον  Υπουργό  Παιδείας,  Ερευνας  και
Θρησκευμάτων,

 ηη) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Κέντρου,

 θθ)  εγκρίνει  τη  σύναψη  συμβάσεων  προσωπικού,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που
συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.

 5. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 α) συγκαλεί το Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,

 β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,

 γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,



 ε) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά,

 στ)  συνυπογράφει  με  τον  οικείο  Διευθυντή,  ύστερα  από  έγκριση  του  Συμβουλίου,  τις
συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών, μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που
έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο.

 6.  Ο  Διευθυντής  κάθε  προγράμματος  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  επιλέγεται  από  τη
Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι μέλος Δ.Ε.Π.
του Ιδρύματος και απαλλάσσεται μέρους των διδακτικών του καθηκόντων με απόφαση της
Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση
απουσίας  ή  κωλύματος  αναπληρώνεται  από  το  αρχαιότερο  μέλος  Δ.Ε.Π.  της  ανώτερης
βαθμίδας, εκ των τακτικών μελών του Συμβουλίου της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωση α
της παραγράφου 4.

 7. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 α) εισηγείται στο Συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή
του,

 β) εισηγείται στο Συμβούλιο σχέδια για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,

 γ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος
Διευθυντής για το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

 δ)  είναι  εισηγητής  των  θεμάτων  ημερήσιας  διάταξης  του  Συμβουλίου  για  το  διετές
πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

 ε)  εισηγείται  στο Συμβούλιο  για  τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού,  προμηθειών και
υπηρεσιών  που  συνάπτει  το  Κ.Ε.Ε.  για  τις  εκπαιδευτικές  και  λοιπές  λειτουργικές  του
ανάγκες για το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,



 στ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις
συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της περιπτωσης ε, μέσα
στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο,

 ζ)  ορίζει,  όπου απαιτείται,  ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου,  τις  επιτροπές επιλογής
εκπαιδευομένων,  για  το  διετές  πρόγραμμα  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  αρμοδιότητάς
του,

 η) συγκροτεί  επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

 8.  Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε.  συνιστάται  Γραμματεία,  η
οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α
της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α 174).

 9. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

 α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

 β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων,

 γ)  χρηματοδοτήσεις,  δωρεές  και  κάθε  είδους  χορηγίες  από  φορείς  του  δημόσιου  ή
ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

 δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και
πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από
απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

 ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 10. Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:



 α) μέλη Δ.Ε.Π.,

 β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

 γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.),

 δ)  ακαδημαϊκοί  υπότροφοι  της  παρ.  7  του  άρθρου  29  του  ν.  4009/2011  (Α  195),
επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α 173),

 ε)  προσωπικό  με  ατομικές  συμβάσεις  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
διάρκειας  ενός  (1)  έως  τριών (3)  διδακτικών ετών,  πλήρους η μερικής  απασχόλησης.  Η
προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη
Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας
περίπτωσης  λαμβάνει  αμοιβή  ωρομισθίου,  η  οποία  υπολογίζεται  κατ  αναλογία  των
αποδοχών  εκπαιδευτικού  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  εκτός  αν  πρόκειται  για
εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α
193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.

 Οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται,  σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,  δεν  υπάγονται  στις
διατάξεις των Κεφαλαίων A, Β και Γ του ν. 2190/1994 (Α 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ
33/2006 (Α  280).  Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται  στον Κανονισμό του
Κ.Ε.Ε. της παραγράφου 16.

 11. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει
του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον
Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική
και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με
το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί
να  πραγματοποιείται  παράλληλα  με  τη  φοίτηση,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  δεύτερου
εξαμήνου.  Οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  πραγματοποιούν  την  πρακτική  άσκηση  σε
φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο
φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο
οποίος  παρακολουθεί  την  παρουσία  και  επίδοση  του  εκπαιδευομένου,  διενεργεί
επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος



εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις
προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην
ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση
του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  από  την  υποχρέωση  πρακτικής  άσκησης.  Η  πρακτική
άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

 12. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται
από  τη  Σύγκλητο,  ύστερα  από  γνώμη  του  Συμβουλίου  και  περιέχει  τους  τίτλους  των
μαθημάτων,  το περιεχόμενό τους, τις  εβδομαδιαίες  ώρες διδασκαλίας τους,  στις οποίες
περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή
αλληλεξάρτηση  των  μαθημάτων  και  λεπτομέρειες  για  το  πρόγραμμα  της  πρακτικής
άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του
προγράμματος  σπουδών,  καθώς  και  από  κάθε  επιμέρους  μάθημα  ή  εκπαιδευτική
δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των
προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται
υπόψη  τα  σχετικά  επαγγελματικά  περιγράμματα  που  πιστοποιούνται  από  τον  Εθνικό
Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α
171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α
24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

 13. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών
μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  απογευματινές  μόνο  ώρες,  ή  άλλα  κτίρια,  που
πληρούν τις  σχετικές προϋποθέσεις  και πα-ραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο
Α.Ε.Ι..

 14. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των
πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση
γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή
με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004,
μόνο  για  την  περίπτωση  ατυχήματος  στους  χώρους  εργασίας  κατά  τη  διάρκεια
πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

 15. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου
πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.



 16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του
Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Κέντρου, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

 α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.,

 β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως
ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.

 γ)  η  διαδικασία  και  ο  τρόπος  εγγραφών,  θέματα  που  αφορούν  στην  οργάνωση  των
σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών
και αργιών,  στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που
αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,

 δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,

 ε)  υποχρεώσεις  και  δικαιώματα  των  εκπαιδευόμενων,  θέματα  που  αφορούν  στα
πειθαρχικά  παραπτώματα  και  στις  πειθαρχικές  ποινές  που  επιβάλλονται  στους
εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους,

 στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,

 ζ)  τα  καθήκοντα  και  οι  υποχρεώσεις  των  εκπαιδευτών,  καθώς  και  η  διαδικασία
αξιολόγησής τους,

 η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που
επιβάλλονται  στο  προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με
τον  Κανονισμό  τα  θέματα  του  προηγούμενου  εδαφίου,  εφαρμόζονται  οι  κείμενες
πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 17. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, την οποία υποβάλλει αμελλητί για έγκριση



στη Σύγκλητο και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων μετά
την έγκρισή της.  Το Κ.Ε.Ε.  υπόκειται  τουλάχιστον  ανά διετία σε διαδικασίες  εσωτερικής
αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό. Η
εξωτερική  αξιολόγηση  και  η  πιστοποίηση  της  ποιότητας  των  εκπαιδευτικών  ή
επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε. πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με
την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.

 18. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας
και  Θρησκευμάτων  και  του  κατά  περίπτωση  αρμόδιου  Υπουργού,  καθορίζονται  τα
επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου. Για όσες
ειδικότητες  έχει  ήδη  εκδοθεί  προεδρικό  διάταγμα,  σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  ν.
3879/2010,  ισχύει  αυτό,  μέχρι  την  τροποποίηση ή  αντικατάστασή  του  με  το  προεδρικό
διάταγμα της παραγράφου αυτής.

 19.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Ερευνας  και  Θρησκευμάτων  μπορεί  να
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.»

 

 

 

  Αρθρο :9

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Αρθρο 9

 Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.

 1. Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β)  Για  τα  προσόντα  εκλογής  των  μελών  Δ.Ε.Π.  των  Α.Ε.Ι.  ισχύουν,  επιπλέον  της
περίπτώσης α τα εξής:



 αα) Για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

 i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον:

 ή  αυτοδύναμης  διδασκαλίας  μετά  την  απόκτηση  του  διδακτορικού  διπλώματος  στο
γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι.

 ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου
επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

 ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας

 ή της αλλοδαπής

 ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

 Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω
δραστηριότητες,  οι  οποίες  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  αντίστοιχες  με  το  επιστημονικό
επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

 ii)  Πρωτότυπες  δημοσιεύσεις  σε  επιστημονικά  περιοδικά  αναγνωρισμένου  κύρους,
αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές

 ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων

 ή συνδυασμός των παραπάνω.

 Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει
προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.



 ββ) Για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:

 i) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον:

 αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό
αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

 ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου κατάλληλου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό
πεδίο

 ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας

 ή της αλλοδαπής.

 Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών μπορεί να κατανέμεται  συνδυαστικά στις
ανωτέρω  δραστηριότητες,  οι  οποίες  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  αντίστοιχες  με  το
επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

 ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις
οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες

 ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

 Το  συνολικό  ερευνητικό  έργο  του  υποψηφίου  πρέπει  να  έχει  αναγνωριστεί  από  την
επιστημονική κοινότητα.

 γγ) Για την εκλογή σε θέση Καθηγητή α βαθμίδας απαιτούνται:

 i) Εξι (6) έτη τουλάχιστον:



 αυτοδύναμης  διδασκαλίας,  μετά  την  απόκτηση  του  διδακτορικού  διπλώματος  στο
γνωστικό  αντικείμενο  του  Τομέα,  με  τεκμηριωμένη  συμβολή  στη  διαμόρφωση  και
διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων

 ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

 ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο.

 Το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω
δραστηριότητες,  οι  οποίες  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  αντίστοιχες  με  το  επιστημονικό
επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

 ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις
οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος

 ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

 iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία,
τουλάχιστον, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής

 ή επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος, μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής
που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της

 ή  συμμετοχή  σε  τριμελείς  συμβουλευτικές  επιτροπές  δύο  τουλάχιστον  διδακτορικών
διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους

 ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής
τουλάχιστον  θητεία  σε  διευθυντική  θέση  Διεθνών  ή  Ευρωπαϊκών  Οργανισμών  ή,
προκειμένου  περί  υποψηφίων  καθηγητών  των  Ιατρικών  Σχολών,  η  κλινική  ή
κλινικοεργαστηριακή  διεύθυνση  επί  πέντε  (5)  τουλάχιστον  έτη  σε  Πανεπιστημιακά
νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..



 Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει
αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.

 δδ) Οπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις,  νοούνται και οι  δημοσιεύσεις  στις
οποίες  ο  υποψήφιος  είναι  ο  κύριος  ερευνητής  ή  ερευνητής  σε  δημοσίευση  όπου  δεν
συμμετέχει ο επιβλέπων της διδακτορικής του διατριβής.»

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτωση δ που έχει ως εξής:

 «δ. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των
κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση
στη  διεθνή  τους  παρουσία,  ικανό  μέρος  των  οποίων  πρέπει  να  έχει  συντελεστεί  τα
τελευταία  πέντε  (5)  έτη  από  την  υποβολή  της  αίτησης  για  εξέλιξη  ή  εκλογή.  Επίσης,
συνεκτιμώνται  ιδιαίτερα  κατά  την  κρίση  για  κατάληψη  θέσης  Δ.Ε.Π.  το  ήθος,  η
προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.»

 3. Οι παράγραφοι 1 και 3 έως 8 του άρθρου 14 του ν. 1268/ 1982 (Α 87) και το άρθρο 15
του  ν.  1404/1983  (Α  173),  εξαιρουμένης  της  περίπτωσης  Α  της  παραγράφου  4,
καταργούνται, με την επιφύλαξη των εκκρεμών διαδικασιών εκλογής σε νέες θέσεις μελών
Δ.Ε.Π., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Το ίδιο ισχύει για τις
εκκρεμείς διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από
το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για
την εκλογή σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α
114), εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί αίτηση μετακίνησης.

 

 

 

  Αρθρο :10

 Αρθρο 10

 Αναγνώριση προϋπηρεσίας



 1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 «3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των παραγράφων 1 και 2 αναγνωρίζεται
μισθολογικά  ως  προϋπηρεσία,  κατόπιν  αίτησης  του  εργαζομένου,  η  προηγούμενη
απασχόλησή του βάσει σύμβασης έργου, σε υπηρεσίες και φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7
του ν. 4354/ 2015 (Α 176) στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στους επίσημους
θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν.
4354/2015. Το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, σύμφωνα με τις
συμβάσεις  έργου  που  επικαλείται,  πρέπει  να  είναι  συναφές  με  τα  καθήκοντα  που
αναλαμβάνει. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη.
Αρμόδιο όργανο για να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της
αιτούμενης προϋπηρεσίας ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό
Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα.»

 2. H άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ορίστηκαν από
την  Επιτροπή  Ερευνών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  της  679/1996  κοινής  απόφασης  των
Υπουργών  Οικονομικών  και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  (Β  826),  λογίζεται  ως
άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης,  προκειμένου για την κάλυψη της θέσης
του  Προϊσταμένου  της  Μονάδας  Οικονομικής  Διοικητικής  Υποστήριξης  (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.)  των
Ε.Λ.Κ.Ε.  των  Α.Ε.Ι.  του  άρθρου  57  του  ν.  4485/2017  και  της  θέσης  προϊσταμένου  των
επιμέρους  οργανικών  μονάδων  της  Μ.Ο.Δ.Υ.  του  Ε.Λ.Κ.Ε..  Η  άσκηση  καθηκόντων
προϊσταμένου των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως άσκηση
καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Τυχόν κατάληψη θέσης Προϊσταμένου της Μ.Ο.Δ.Υ. ή
επιμέρους μονάδων αυτής δεν ισοδυναμεί  καθ οιονδήποτε τρόπο με αξίωση καταβολής
αναδρομικών.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά  το άρθρο 98 παρ.8 Ν.4547/2018,  ΦΕΚ Α 102/12.6.2018:

"  Στην  παρ.  2  του  άρθρου  10  του  ν.  4521/2018  υπάγονται  και  οι  Προϊστάμενοι  των
Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014".

 

 

 



  Αρθρο :11

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

 Αρθρο 11

 Οικονομικά των Ερευνητικών

 Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 διαγράφονται οι λέξεις «του συνολικού
ετήσιου».

 2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 «3.  Για  την  πληρωμή  δαπανών  του  έργου/προγράμματος,  ο  επιστημονικός  υπεύθυνος
υποβάλλει  στη Μ.Ο.Δ.Υ.  του Ε.Λ.Κ.Ε.  αίτημα πληρωμής  που συνοδεύεται  με τα σχετικά
δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»

 3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α 145), που έχει προστεθεί με την παρ. 2 του
άρθρου 62 του ν. 4485/ 2017, αντικαθίσταται ως εξής:

 «5. Ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των
Ε.Λ.Κ.Ε.:

 α. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ανάληψης  εκτέλεσης  του  έργου  από  τον  Ε.Λ.Κ.Ε.  για  το  σύνολο  ή  μέρος  των  ετήσιων
πιστώσεων του  έργου  και  συνοδεύεται  από αναλυτική  κατάσταση  κατανομής  τους  ανά
δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό,

 β. για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα
του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια:



 αα) της έκδοσης απόφασης ανάληψης εκτέλεσης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών, η
οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και

 ββ) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την
τροποποίηση αυτού,

 γ. σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η οποία
εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης
υποβάλλεται  από  τον  επιστημονικό  υπεύθυνο  ταυτόχρονα  με  το  αίτημα  απευθείας
ανάθεσης.  Η  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  προηγείται  της  απόφασης  απευθείας
ανάθεσης,

 δ. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
Σε περίπτωση δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η
απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  εκδίδεται  από  τον  επιστημονικό  υπεύθυνο  υπό  την
προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του
φορέα και  ότι  το άθροισμα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν  το είκοσι  πέντε τοις
εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου. Για τις πιστώσεις
που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης εκδίδονται
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών,

 ε. αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις
παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται
εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής
Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζεται η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και ο
Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

 στ. με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, εκτός από τις πιστώσεις της παραγράφου 3,
δεσμεύονται  στον  προϋπολογισμό  του  οικείου  Ε.Λ.Κ.Ε.  δεσμευμένες  πιστώσεις
εγκεκριμένων  έργων  του  προηγούμενου  οικονομικού  έτους  χωρίς  να  απαιτείται  να
εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.»

 4.  Στην  περίπτωση  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  66  του  ν.  4485/2017  οι  λέξεις  «(ανά
κατηγορία)» διαγράφονται.

 5. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:



 «γ. Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη
διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης,  το  τεκμηριωμένο  αίτημα  του  επιστημονικού
υπευθύνου  συνοδεύεται  από  απόδειξη  έρευνας  αγοράς  και  η  απόφαση  απευθείας
ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δεν
απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αυτός
εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης.

 Οι αποφάσεις  απευθείας ανάθεσης  και  τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται  στο
ΚΗΜΔΗΣ  για  αξία  μεγαλύτερη  ή  ίση  του  ποσού  των  χιλίων  (1.000)  ευρώ  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..».

 6. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείο ζ ως εξής:

 «ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για αξία μεγαλύτερη
του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ».

  «7.α) Το άρθρο 62 και η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν.
4485/2017  ισχύουν  από  την  1.1.2019.  Από  1.1.2018  έως  31.12.2018  για  δαπάνες  που
διενεργούνται  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  των  Ε.Λ.Κ.Ε.,  των  ερευνητικών  και
τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω
δαπάνες  μη  κανονικές.  Έως  τις  31.12.2018  η  διαδικασία  και  ο  τρόπος  ελέγχου,
εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών διενεργείται σύμφωνα με τις
ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις.».

*** Η περ.α` αντικαταστάθηκε  ως άνω με το άρθρο 33 παρ.5 Ν.4559/2018,

       ΦΕΚ Α 142/3.8.2018.

 β.  Από  1.1.2018  έως  1.7.2018  η  διαδικασία  και  ο  τρόπος  ελέγχου,  εκκαθάρισης,
ενταλματοποίησης  και  εξόφλησης  των  δαπανών  των  Ε.Λ.Κ.Ε.,  των  ερευνητικών  και



τεχνολογικών  κέντρων  και  των  Ερευνητικών  Πανεπιστημιακών  Ινστιτούτων  διενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017».

 8. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 πριν από τις λέξεις «είναι νόμιμες»
προστίθενται οι λέξεις «ή από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.».

 β.  Στο  τέλος  της  δεύτερης  πρότασης  της  παρ.  6  του  άρθρου  87  του  ν.  4485/2017
προστίθενται οι λέξεις «ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.».

 γ.  Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ.  12 του άρθρου 87 του ν.  4485/2017
διαγράφεται  η  φράση  «όσον  αφορά  τη  διαχείριση  των  ερευνητικών  και  λοιπών
έργων/προγραμμάτων,».

 9. Στα Α.Ε.Ι. που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, εκτός από το Ε.Α.Π. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
οι  αρμοδιότητες  της Επιτροπής Ερευνών και  Διαχείρισης  του Ε.Λ.Κ.Ε.  ασκούνται  από τη
Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι..

 10. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 «Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017),
ως Πρύτανης ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη της εν λόγω Γενικής
Συνέλευσης.

 Η  Επιτροπή Ερευνών  της  Ε.Σ.Δ.Υ.  είναι  πενταμελής,  αποτελείται  από μέλη της  Γενικής
Συνέλευσης  που  ορίζει  η  τελευταία  και  συγκροτείται  με  διαπιστωτική  πράξη  του
Κοσμήτορα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. Εως
τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από το
σύλλογο των καθηγητών (π.δ. 1233/1981, Α 306), ο οποίος ορίζει τα μέλη της Επιτροπής
Ερευνών.»

 

 

 



  Αρθρο :12

 Αρθρο 12

 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

 1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)  των Α.Ε.Ι.  που λειτουργούσαν στις
31.12.2017 συνεχίζουν  να λειτουργούν έως τις  31.12.2019,  ημερομηνία  κατά την οποία
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο.

 2. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται σύμφωνα με
το άρθρο 70 του ν. 4009/2011 για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση μπορεί
να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του
Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι..

 3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται μέσα στο πρώτο
εξάμηνο κάθε τέταρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.

 4.  α.  Οι  τομείς,  με  βάση  τους  οποίους  αξιολογείται  η  λειτουργία  του  Ε.Π.Ι.,  είναι  τα
επιστημονικά του επιτεύγματα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου
του, η διάδοση και εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται σε
αυτό, η οικονομική του βιωσιμότητα και η επιλογή στρατηγικής του.

 β.  Κριτήρια  αξιολόγησης  του  Ε.Π.Ι.  αποτελούν  ιδίως  η  επιτυχής  ολοκλήρωση  των
ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν  διενεργηθεί  στο Ε.Π.Ι.,  η  αναγνωρισιμότητα  της
έρευνας  σε  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο,  οι  ερευνητικές  συνεργασίες  και  διακρίσεις,  η
εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες
χρήσης  και  τα  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας,  η  απορρόφηση  κονδυλίων  ανταγωνιστικών
ερευνητικών  προγραμμάτων,  η  χρηματοοικονομική  διαχείριση  και  τα  αποτελέσματα
διαχειριστικών και  λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί  στο Ε.Π.Ι.,  οι  υποδομές  και  το
προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς και η βιωσιμότητα και η εν γένει
επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η
βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης, καθώς και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση.



 5.  Τα  Ε.Π.Ι.  που  δεν  θα  αξιολογηθούν  επιτυχώς,  καθώς  και  όσα  δεν  περατώσουν  τις
διαδικασίες  αξιολόγησης,  μέσα  στις  ανωτέρω  προθεσμίες,  εντάσσονται  στους  Ειδικούς
Λογαριασμούς  Κονδυλίων  Ερευνας  των  οικείων  Ιδρυμάτων,  ύστερα  από  απόφαση  του
Υπουργού  Παιδείας,  Ερευνας  και  Θρησκευμάτων.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι  Ε.Λ.Κ.Ε.
υποκαθίστανται  αυτοδικαίως  και  χωρίς  καμία  άλλη  διατύπωση  σε  όλα  τα  δικαιώματα,
υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των εντασσόμενων Ε.Π.Ι. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται
με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των εντασσόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από
τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω
της ένταξης. Τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση
και το σύνολο της περιουσίας τους, 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 των εντασσόμενων
νομικών  προσώπων,  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.

 6. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, που ιδρύθηκε με το π.δ.
268/1989  (Α  128),  μετονομάζεται  σε  «Ερευνητικό  Πανεπιστημιακό  Ινστιτούτο  Ψυχικής
Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής».

***  Οι  λέξεις   «Κωστής  Στεφανής»  αντικαταστάθηκαν  ως  άνω  με  το  άρθρο  101  παρ.2
Ν.4547/2018,  ΦΕΚ Α 102/12.6.2018.

 7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στα
Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας των Τ.Ε.Ι..

 8. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 (Α 114) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:

 «Η  Σύγκλητος  χορηγεί  την  έγκρισή  της  για  την  ίδρυση  του  Ε.Π.Ι.  εφόσον  συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:



 α)  Το  αντικείμενο,  ο  σκοπός  και  οι  στόχοι  του  Ε.Π.Ι.  συνάδουν  με  τα  προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών και  τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας του προτείνοντος
Τμήματος ή Τμημάτων,

 β) η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και η έκθεση συμβατότητας της επόμενης
παραγράφου υποστηρίζουν την ίδρυση του Ε.Π.Ι. και

 γ) υφίσταται θετική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού.»


