
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Βελτιωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. 

 
Άρθρο 33 

Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής συγγραμμάτων 
 

1. Το άρθρο 15 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 19 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της δωρεάν προμήθειας και 

επιλογής από τους φοιτητές ή σπουδαστές αριθμού συγγραμμάτων ίσου με τον 

αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη 

λήψη του πτυχίου από τον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων της 

προηγούμενης παραγράφου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής 

απόφασης ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 226/2007 (Α΄ 256).» 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Η κοστολόγηση των συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. γίνεται από επιτροπή και 

η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύμφωνα με 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την 

έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι έως την έναρξη ισχύος 

του παρόντος εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.» 

γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Για κάθε διανεμόμενο σύγγραμμα παραχωρείται από το κράτος στη 

βιβλιοθήκη του οικείου Α.Ε.Ι. αριθμός συγγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της 

βιβλιοθήκης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως,  καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται ο 

αριθμός, η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω διδακτικών συγγραμμάτων 

και κάθε σχετική λεπτομέρεια.» 



2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 η εκκαθάριση της δαπάνης και η 

πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για τα διδακτικά συγγράμματα που 

διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και των 

Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας γίνεται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού που 

εγγράφονται ετησίως σε αντίστοιχους ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτό. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α’ 

78), καθώς και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα 

του παρόντος άρθρου καταργείται. 

 
 

Άρθρο 34 
Εκλογή μελών Δ.Ε.Π. 

 
1. Το άρθρο 24 του ν. 3549/2007 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθενται οι λέξεις 

«της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η λέξη «τριάντα» αντικαθίσταται 

από τις λέξεις «δέκα πέντε». 

2. Στο Κεφάλαιο Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει, 

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, όπως η παράγραφος 

αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, ο 

αριθμός «τριάντα (30)» αντικαθίσταται από τον αριθμό «δέκα πέντε (15)».  

β) Η παράγραφος 3, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3δ του 

άρθρου 24 του ν. 3549/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. που 

έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από δέκα πέντε (15), το σώμα των 

εκλεκτόρων απαρτίζεται από δέκα πέντε (15) μέλη, από τα οποία τα πέντε (5) 

ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον αντίστοιχο τομέα.  Προηγούνται τα μέλη που 

ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έπονται τα υπόλοιπα μέλη του τομέα.  

Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των δικαιουμένων ψήφου υπερβαίνει τους 

πέντε (5), τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με την ευθύνη του διευθυντή 



του τομέα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των λοιπών τομέων του τμήματος που μετέχουν στο 

εκλεκτορικό σώμα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων των μελών του 

εκλεκτορικού σώματος ορίζονται τουλάχιστον κατά 50% από μέλη της βαθμίδας 

του καθηγητή και, εφόσον τα μέλη αυτά δεν επαρκούν, από μέλη κατά σειρά της 

βαθμίδας του αναπληρωτή και του επίκουρου καθηγητή. Αν σε οποιοδήποτε 

στάδιο ο αριθμός των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων 

που δικαιούνται να μετάσχουν στο εκλεκτορικό σώμα, διενεργείται κλήρωση με 

ευθύνη του προέδρου του τμήματος. Το λοιπό ένα τρίτο των μελών του 

εκλεκτορικού σώματος αποτελείται από εξωτερικούς εκλέκτορες, οι οποίοι 

ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.» 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται 

για τα εκλεκτορικά σώματα που έχουν συγκροτηθεί σε σώμα κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου. 

4. Με ευθύνη του Προέδρου του τμήματος αναρτώνται υποχρεωτικά 

στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος, της σχολής και του ιδρύματος, το αργότερο 

εντός δέκα ημερών από κάθε σχετική πράξη, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν 

τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων, καθώς και μονιμοποίησης, 

μελών Δ.Ε.Π.: 

α) το κείμενο της προκήρυξης της κάθε θέσης, μαζί με την καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών, 

β) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης της γενικής 

συνέλευσης του τμήματος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος, 

γ) το ονοματεπώνυμο των μελών του εκλεκτορικού σώματος, τη 

βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενό τους, καθώς και τον τομέα, το τμήμα, τη 

σχολή και το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν, 

δ) την ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον 

ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, 

ε) το ονοματεπώνυμο των μελών της τριμελούς εισηγητικής 

επιτροπής, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενό τους, καθώς και τον τομέα, το 

τμήμα, τη σχολή και το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν,  

στ) την ημερομηνία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, 

ζ) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης του εκλεκτορικού 

σώματος για τη διενέργεια της εκλογής και 



η) το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκλογής (ονοματεπώνυμο 

εκλεγέντος, συνολικό αριθμό παρόντων εκλεκτόρων και σύνολο θετικών ψήφων). 

5. Η συμμετοχή μελών εκλεκτορικού σώματος σε κάθε συνεδρίασή 

του για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π., περιλαμβανομένης και της τελευταίας 

συνεδρίασης κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφορία, επιτρέπεται 

και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).  Με απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος 

διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της μυστικότητας της συνεδρίασης, ο 

τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι. 

 

 

Άρθρο 35 
Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 
1. Στο άρθρο 2Α του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), επέρχονται οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α)  Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται. 

β)  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 η φράση «ίσο με το 

μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων» αντικαθίσταται ως εξής: «ίσο με 

τριάντα πέντε μόρια». 

γ)  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται. 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3748/2009 καταργείται. 

3. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1β της παραγράφου 9 του 

άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), όπως ισχύει, καταργείται η φράση «, εφόσον 

έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου 

δυνατού,». 

 

 

 



 

Άρθρο 36 
Θέματα των  

Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. 
 

1. Στην υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινή υπουργική απόφαση 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση 

Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών 

Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»» (Β΄ 826), όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), επέρχονται οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις: 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η διάθεση και 

διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται 

για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις 

ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και 

έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, 

τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την 

εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την 

παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη 

διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις 

από το αποθεματικό των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύματος,  ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.» 

β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 η φράση «Η επιτροπή έχει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες:» αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διατακτικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:». 

γ) Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7.  Υπόλογοι για την υλική εκτέλεση του αντικειμένου των προγραμμάτων 

που πραγματοποιούνται μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. είναι οι εκάστοτε επιστημονικοί 

υπεύθυνοι.» 



δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 

εξής: «Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που 

χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο 

του, διατίθεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. για την 

ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την 

εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων και τα έξοδα λειτουργίας του 

Λογαριασμού». 

ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τυχόν πλεόνασμα του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών του 

διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του 

Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., για την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του 

ιδρύματος. Κατά τη διαχείριση του πλεονάσματος από τους Ε.Λ.Κ.Ε. 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.» 

2. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 

του ν. 3833/2010 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «όπως και οι αμοιβές από 

κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους 

των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και 

εποπτεύονται από το Κράτος και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.» 

 

 

Άρθρο 37 
Λοιπά θέματα των Α.Ε.Ι.  

 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 2 του ν. 2083/1992 

αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των 

μελών Δ.Ε.Π. σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του 

πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε όμως 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του πανεπιστημίου.» Το τέταρτο 

εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπρόσωποι των 

μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, τα 

οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ’ έτος, με 

σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη 



διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος και κάθε 

βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.» 

2.  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 

αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 93 του ν. 1566/1985 

εφαρμόζονται αναλόγως και για το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. 
4. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης του τρίτου εδαφίου, οι 

πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της κατά τις διατάξεις 

της παραγράφου Β.3 του άρθρου 40 του ν. 3794/2009 Διοικούσας Επιτροπής. 

Πράξεις που αφορούν τα παραπάνω θέματα και έχουν εκδοθεί από όργανα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχουν 

εκδοθεί αρμοδίως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

διαπιστώνεται η δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Ελλάδας. Από την έκδοση της απόφασης αυτής παύει η ισχύς του πρώτου 

εδαφίου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που μπορεί να 

προκύψουν από την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. 

5. Οι προθεσμίες των παραγράφων 10α και 10β του άρθρου 11, καθώς και 

της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) μπορεί να 

παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

6.   Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 

αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και η ανωτέρω κατανομή 

δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς 

και για τις κρατικές επιχορηγήσεις.» 

 
 
 
 



Άρθρο 38 
Θέματα της Α.ΔΙ.Π. 

 
Στο ν. 3374/2005, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

 α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις  

«των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή» προστίθενται οι 

λέξεις «κατά προτεραιότητα». 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8,  η φράση  «μέσα σε 

ένα μήνα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μετά».  

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Επιτροπή 

Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία 

προέρχονται από το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και 

τηρεί η Α.ΔΙ.Π. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος κάποιου μέλους, η 

αξιολόγηση μπορεί κατά την κρίση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. να 

πραγματοποιείται και από λιγότερα μέλη, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Το μητρώο 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συντάσσεται από την Α.ΔΙ.Π., λαμβάνοντας 

υπόψη προτάσεις των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μελών της Α.ΔΙ.Π. και 

άλλων σχετικών με το αντικείμενο της αρχής φορέων, και ανανεώνεται συνεχώς. 

Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

με απόφαση της Α.ΔΙ.Π. Θεωρείται απαραίτητη η ένταξη στο μητρώο αλλοδαπών 

ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του 

εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα 

αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.» 

δ) Η περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Η συμμετοχή αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που 

διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε 

αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά 

προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, 

είναι απαραίτητη. Επίσης, είναι επιθυμητή: (i) η διοικητική εμπειρία των 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε ακαδημαϊκές μονάδες ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης και (ii) η συμμετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης 

επιστημονικής οργάνωσης, αντίστοιχης με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 



αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη 

συμβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλματος.» 

ε) Στην αρχή της παραγράφου 7 του άρθρου 8, όπως η παράγραφος αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009, 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης 

(Ε.Ε.Α.) καταβάλλεται αμοιβή για το έργο της αξιολόγησης.» Το τελευταίο εδάφιο 

της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η αμοιβή των 

μελών των Ε.Ε.Α. και, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ποσό των 

δαπανών μετακίνησης και η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία 

δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια». 

στ)  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται 

ως εξής: «Η Α.ΔΙ.Π. διαβιβάζει την τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μεριμνά και για τη δημοσιοποίησή της.» 

ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η λέξη «τέσσερις» 

αντικαθίσταται από τη λέξη «δώδεκα». 

η) Η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 

εξής: «ζ) Αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης 

των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, επισημαίνει καλές πρακτικές 

και ενδεχόμενες αδυναμίες, διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης, εκπονεί μελέτες 

και, τέλος, διεξάγει έρευνες με στόχο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των 

τεχνικών και των εφαρμογών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση.» 

θ) Οι περιπτώσεις δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 

αντικαθίστανται ως εξής:  

«δ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών με αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα 

διασφάλισης ποιότητας από τη συμμετοχή του σε συλλογικό όργανο του 

ιδρύματός του (π.χ. ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.ΔΙ.Π.), ο οποίος ορίζεται με απόφαση της 

Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.). 

ε) Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών με αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα 

διασφάλισης ποιότητας από τη συμμετοχή του σε συλλογικό όργανο του 



ιδρύματός του (π.χ. ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.ΔΙ.Π.), ο οποίος ορίζεται με απόφαση της 

Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.). 

στ) Έναν εν ενεργεία ή ομότιμο ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη 

ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, ο οποίος προτείνεται από τη Σύνοδο των 

Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). 

ζ) Έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής που προτείνεται από 

κοινού από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τη Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).» 

ι) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προστίθενται τα ακόλουθα 

εδάφια: «Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής είναι η Ολομέλεια, στην 

οποία μετέχουν όλα τα μέλη της. Τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και στ δύνανται 

να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από τον 

Πρόεδρο της Αρχής.» 
ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως 

εξής: «Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου της Α.ΔΙ.Π. για περισσότερες 

από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη.  Επιτρέπεται η ανανέωση θητείας, με μέγιστο 

όριο τα δέκα έτη, των μελών των περιπτώσεων β, γ, στ και ζ, εφόσον 

επαναπροταθούν από τους αντίστοιχους φορείς.» 

ιβ)  Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 οι φράσεις 

«τη Σύνοδο των Πρυτάνεων» και «τη Σύνοδο των Προέδρων» αντικαθίστανται 

από τις φράσεις «τους Πρυτάνεις» και «τους Προέδρους», αντίστοιχα. 

ιγ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Α.ΔΙ.Π. αναστέλλεται η 

άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση 

καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά 

πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 

συμμετοχή του σε επιτροπές, συμβούλια και εν γένει συλλογικά όργανα, σε 

σχέση με ακαδημαϊκά ζητήματα ή / και εν γένει θέματα αξιολόγησης και 

εκπαίδευσης. Στα μέλη της Α.ΔΙ.Π. επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους 

Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. με καθεστώς μερικής απασχόλησης.  Αυτά τα μέλη της Αρχής είναι 



δυνατόν να απαλλάσσονται από τα διοικητικά τους καθήκοντα στα ιδρύματά 

τους, εφόσον η Α.ΔΙ.Π. με απόφασή της τους αναθέτει συγκεκριμένα διοικητικά 

καθήκοντα. 

Οι αποδοχές των μελών της Α.ΔΙ.Π. καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

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

οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  Για τον καθορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η τυχόν πλήρης 

και αποκλειστική απασχόληση των μελών. Ειδικά στα μέλη των περιπτώσεων δ, 

ε και ζ της παραγράφου 1 δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζημίωση για τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Α.ΔΙ.Π., η οποία ορίζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών της Α.ΔΙ.Π. ρυθμίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72). 

 Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των μελών της Α.ΔΙ.Π. για την 

άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Α.ΔΙ.Π. με απόφαση του 

Προέδρου της. Ειδικά για τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. των περιπτώσεων β και γ της 

παραγράφου 1 που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. εκτός Αθηνών, οι δαπάνες και η  

αποζημίωση μετακίνησής τους από και προς την Αθήνα, για την άσκηση των 

ακαδημαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου έργου στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως 

μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. καλύπτονται από το οικείο πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., με 

απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου, αντίστοιχα.» 

ιδ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποφάσεις 

της Α.ΔΙ.Π. κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, ενώ κάθε έτος συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την 

Α.ΔΙ.Π. έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον 

Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό.» 

ιε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Για τη λειτουργία της η Α.ΔΙ.Π. υποστηρίζεται από μία Γραμματεία 

επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία αποτελείται από τρία Τμήματα: α) Τμήμα 

Διοίκησης, Πληροφορικής και Οικονομικών, β) Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, 

και γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ερευνών. Η θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 



πληρούται μετά από ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

αξιολόγηση από την Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π. Στον εσωτερικό κανονισμό της 

Α.ΔΙ.Π. καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και διορισμού, το 

καθεστώς απασχόλησης και η διάρκεια της θητείας του Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης.  

Στην Α.ΔΙ.Π. λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο. Για τη στελέχωσή 

του αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

κατά μία. 

2. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Α.ΔΙ.Π. συνιστώνται 

δεκαπέντε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δέκα θέσεις μόνιμου 

διοικητικού προσωπικού. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού 

καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Η κατανομή των θέσεων του 

προσωπικού στα Τμήματα, οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος και του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου που 

επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου 

του προσωπικού της Διεύθυνσης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια 

ρυθμίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Α.ΔΙ.Π.»  

ιστ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12, όπως η παράγραφος αυτή 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.3577/2007, μετά τη 

λέξη «.Ν.Π.Δ.Δ.» και πριν τη φράση «Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.» προστίθεται η 

φράση «Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα,» 

ιζ) Στο άρθρο 12  προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6.  Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Α.ΔΙ.Π., είναι δυνατή 

η απόσπαση μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., για χρονική διάρκεια έως δύο ετών, ύστερα 

από αίτησή τους, σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Α.ΔΙ.Π. με 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με το μισθολογικό καθεστώς της οργανικής 

τους θέσης.» 

 

 

 

 

 




