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Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-

δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δι-

ατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - 

Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα 
και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακρι-
τούς παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανε-
πιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,

β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνο-
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και γνώμη 
του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώ-
νονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυ-
κείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 
5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως: 
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των 

Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρα-
κολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί 
φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο 
κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που 
παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών. 

β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές 
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώμα-
τα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής 
τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: αα) οι 
προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης 
δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαι-
τούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με 
το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη 
κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί 
τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτε-
ρου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες 
που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου 
σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος 
αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που παρα-
κολουθούν.

γ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Σύ-
γκλητος Τ.Ε.Ι..

δ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο 
Πανεπιστημίου και το Πρυτανικό Συμβούλιο Τ.Ε.Ι..

ε) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου και ο Πρύ-
τανης Τ.Ε.Ι..

στ) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου 
και ο Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι..

ζ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου 
και η Κοσμητεία Σχολής Τ.Ε.Ι.. 

η) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστη-
μίου και ο Κοσμήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι..

θ) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο Πρόεδρος Τμήματος Πα-
νεπιστημίου και ο Πρόεδρος Τμήματος Τ.Ε.Ι..

ι) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπι-
στημίου και ο Διευθυντής Τομέα Τ.Ε.Ι..

ια) «μέλη Δ.Ε.Π.»: το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
των Α.Ε.Ι. το οποίο αποτελείται από καθηγητές πρώτης 
βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθη-
γητές και υπηρετούντες λέκτορες. Ως υπηρετούντες 
λέκτορες νοούνται οι υπηρετούντες κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου λέκτορες Πανεπιστημίων και 
καθηγητές εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η αρχαιότητα μέλους Δ.Ε.Π. 
ανά βαθμίδα προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία 
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Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ο Αντι-
πρύτανης προΐσταται της Επιτροπής και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος 
Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πράξης διορισμού του στη βαθμίδα του μέλους Δ.Ε.Π. 
πρώτης βαθμίδας. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας 
δεν λαμβάνουν αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμ-
μετοχή τους σε αυτή.

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρμο-
διότητες:

α) καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτι-
κής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα 
(κανόνες βιοηθικής κ.λπ.), ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό του Ιδρύματος,

β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων 
δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος 
και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας,

γ) συντάσσει γενική ετήσια έκθεσης ως προς την τήρη-
ση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανό-
νων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη 
και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος 
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους,

δ) εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη 
αναφορά - καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π., μελών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδα-
σκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρ-
μοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παρά-
βαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας ή διερευνά 
σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη. 
Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας 
ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού 
παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον 
Πρύτανη, προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περι-
στατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.

3. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λει-
τουργία της, ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 48

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, 
ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της Συγκλήτου ανα-
γράφει το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστη-
ριοτήτων εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαι-
δευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που 
εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συ-
νεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια 
βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προ-
γράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία 
με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και 
αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, 
με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από 

εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου. Αρμόδιος για 
το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε 
έργου και προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης 
είναι ο οικείος επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου. 

3. Τα υφιστάμενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης 
των Ιδρυμάτων και τα λειτουργούντα Κέντρα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων καταργούνται. Για 
την κατάργησή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πα-
ροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, 
δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών 
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 1, και εξαιρουμένων των 
προγραμμάτων που οργανώνονται δυνάμει της παρ. 3 
του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) παρέχεται απο-
κλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Την ευθύνη τήρησης της 
διάταξης των προηγούμενων εδαφίων φέρει η Σύγκλη-
τος του Ιδρύματος. 

4. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι: 
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου, 
β) το Συμβούλιο του Κέντρου.
5. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης, στον 

οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, ύστερα από 
πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου. 

6. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέ-
λος του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και 
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως 
εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου,

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

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του 
Συμβουλίου,

δ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυ-
πογράφει με τον πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύ-
ματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προ-
μηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις 
γενικές του ανάγκες,

ε) υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δα-
πάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωμής του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούμενη 
πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από 
τον επιστημονικά υπεύθυνο,

στ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου του Κέντρου, τις επιτροπές επιλογής εκπαι-
δευομένων,

ζ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραί-
ωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρ-
μοδιότητές του,

η) εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου, την επιλογή του Διευθυντή Επιμόρφωσης 
και Δια Βίου Μάθησης, 

θ) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστο-
ποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έν-
νοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 
(Α΄ 163), 
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ι) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου 
του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και 
κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων μετά την έγκρισή της.

7. Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από: 
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου, 
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, 

ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας 
της οικείας Σχολής, 

γ) τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και 
όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κέ-
ντρου: 

α) διαμορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συ-
γκλήτου την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των 
έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχι-
ζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου 
μάθησης,

β) εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης,

γ) εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς 
έγκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέ-
ντρου, τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 δ) αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων του Κέντρου στους επιστημο-
νικά υπευθύνους,

ε) συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την 
υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων του Κέντρου,

στ) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απο-
νέμει το Κέντρο,

ζ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τετρα-
ετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου,

η) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κα-
νονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του 
Κέντρου,

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

ι) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από 
τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του 
Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτα-
νικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 10,

ια) εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για 
τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και 
υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές 
και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες,

ιβ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επι-
λογή του Διευθυντή του Κέντρου. 

9. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθη-
σης παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού 
προγράμματος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση 
των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κα-
τάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια 
βίου μάθησης και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμισή 

τους. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος του 
μητρώου εκπαιδευτών.

10. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων 
του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του. 
Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου 
τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον 
προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
το ύψος των τελών και πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή 
του προγράμματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέ-
ντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλε-
ται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η απόφαση 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

11. Πόροι του Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:
α) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ-

γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση,

β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιω-
τικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες 
προς το Κέντρο,

γ) έσοδα από εκπαιδευομένους, σε περίπτωση που το 
πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται σύμφωνα με τις περι-
πτώσεις α΄ και β΄,

δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίη-
ση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση 
μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέ-
λεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου 
μάθηση,

ε) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να 
διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλί-
ων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά 
στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος δια-
χειρίζεται τους πόρους του Κέντρου. Για το σκοπό αυτόν, 
παρακρατεί έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων 
των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι 
τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των έργων 
και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη 
των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσο-
στό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου έργο 
καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του 
Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών 
έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

12. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβού-
λιο συντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ., τον οποίο κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο, 
στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπόκειται ανά διετία, σε 
διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της 
ποιότητας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 14 του ν. 4009/2011. Η εξωτερική αξιολόγηση 
και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή 
επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., πραγ-
ματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την υποπερί-
πτωση ββ΄της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 
του ν. 4009/ 2011.
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13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του 
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην 
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν 
προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. 

14. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
μπορεί να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μά-
θησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζοντας 
την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των προγραμμάτων 
και στα άτομα αυτά. 

Άρθρο 49

Ακαδημαϊκά Συμβούλια 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

1. Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συνιστά-
ται Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συνιστάται ένα 
Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή 
περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια. Η σύσταση 
των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) χαράσσει προτάσεις στρατηγικής για την ανάπτυξη 

των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων - Ινστιτούτων 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών (εφεξής Ε.Κ.) σε περιφερειακό 
επίπεδο, με στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαί-
δευσης και έρευνας. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. λαμβάνει υπόψη ιδί-
ως τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που 
έχει θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, τη 
δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργει-
ών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών 
υποδομών. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη την αναπτυξιακή 
πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή 
μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες αυτής,

β) προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη δράσεων 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. με κοινωνι-
κούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς της οικείας 
Περιφέρειας,

γ) εισηγείται στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην 
οικεία Περιφέρεια σχετικά με τις διαδικασίες, τα μέσα 
και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους, τη 
χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων, 

δ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων έκθεση ως προς το βαθμό υλοποίησης 
του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού των 
Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, προς υποβοήθηση 
του εποπτικού ρόλου της Πολιτείας.

3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 
2, το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο 
οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξα-
σφαλίζουν ιδίως: 

α) τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,

β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και 
της εξοικονόμησης πόρων, 

γ) τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, 
δ) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανά-

πτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπο-
ρίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελ-
μάτων, 

ε) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην ανάδειξη επιστη-
μονικών πεδίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφερει-
ακό επίπεδο, που είναι ενδεδειγμένο να αποτελέσουν 
αντικείμενα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.

Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για να συντάξει το σχέδιο στρατηγικής, 
ως προς τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄, ζητά τη γνώμη των 
Επιμελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια. 
Τα Επιμελητήρια καλούνται να εκφράσουν γνώμη αλλά 
και να συμμετέχουν στην συζήτηση συγκεκριμένων θε-
μάτων, τα οποία άπτονται των αντικειμένων της δρα-
στηριότητάς τους. 

4. Το διετές σχέδιο στρατηγικής της παραγράφου 
3 εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το 
Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έχει 
την ευθύνη της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου 
στρατηγικής. 

5. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο (2) έτη συντάσσει απολογισμό 
πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρό-
σφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις της περίπτωσης ε΄ 
της παραγράφου 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν 
στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε ανα-
γκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.

Ο απολογισμός λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση 
του στρατηγικού σχεδίου της επόμενης διετίας και κοι-
νοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

6. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων 
των παραγράφων 2 και 3, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές 
για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη 
των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση. 

7. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη:
α) δεκαέξι (16) μέλη είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ίδιας 

ή άλλης Περιφέρειας ή της αλλοδαπής και ερευνητές 
Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ή καθηγη-
τές της αλλοδαπής ορίζονται από τη Σύγκλητο του κάθε 
Α.Ε.Ι., ενώ οι ερευνητές εκλέγονται με άμεση, μυστική, 
καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών 
του Ε.Κ. ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύ-
νει η Σύγκλητος του αρμόδιου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την 
παράγραφο 10,

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβού-
λιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),

γ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης,

δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8. Τα μέλη έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα επα-
νεκλογής ή επανορισμού για μία (1) ακόμη θητεία στο 
ίδιο Α.Σ.Α.Ε.Ε..
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