
    

 
 
 
 
 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 
σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. 

(ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) 
 

Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ  
 
Άρθρα τα οποία αφορούν τη ΣΧΟΛΗ 
 
N.4009/11,  Άρθρο 7.παρ. 1 
Τροποποιείται με τον   
Ν.4076/12, άρθρο 1 παρ.1 : 
Κάθε ίδρυμα ………………. Η σχολή …... Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λει-
τουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους. 
 
N.4009/11 
Άρθρο 7 παρ. 3 του 4009: 
Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον 
Οργανισμό του ιδρύματος. 
 
 
N.4009/11 
Άρθρο 9 παρ. 1 του 4009: 
Όργανα της σχολής είναι: 
α) ο κοσμήτορας, 
β) η κοσμητεία και  
γ) η γενική συνέλευση. 
 
Ν. 4009/2011-Άρθρο 9  
παρ. 11 του 4009 που έγινε 10 με τον 4076: 
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετού-
ντες λέκτορες της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία με-
ταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών. 
Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται ο αριθμός των μελών της συνέλευσης, η 
δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής των καθηγητών της σχολής στη γενική συνέ-
λευση, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της. Η γενική συνέλευση 
έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, καθώς και όσες γνωμοδοτι-
κές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε σχολή με τον Οργανισμό του Ιδρύματος. 
παρ. 12 που έγινε 11 με τον 4076: 
Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
ορίζονται στον Οργανισμό και κάθε σχετικό θέμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
του ιδρύματος. 
 
Ν. 4009/2011 Άρθρο 15 Δημοσιότητα - διαφάνεια 
παρ. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.8418/1997(Α΄50), οι σχολές υπο-
χρεούνται να διαθέτουν στο διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με 
τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τα μέλη τους, ό-

 



πως ιδίως το καθεστώς απασχόλησής τους, τη χορήγηση αδειών σε αυτά και τη 
συμμετοχή τους σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, το διοικητικό και άλλο προσωπι-
κό με την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς 
και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την υλι-
κοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βά-
ση, τα προγράμματα σπουδών, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατά-
λογο των υπηρετούντων καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά 
ακαδημαϊκό έτος. 
παρ. 3. Κατά τη λήξη της θητείας τους ο πρύτανης και οι κοσμήτορες των σχολών 
υποβάλλουν πλήρη απολογισμό του ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου 
που επιτελέστηκε από αυτούς, ο οποίος δημοσιεύεται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. 
παρ. 4. Ο διαδικτυακός τόπος τηρείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και μπο-
ρεί να τηρείται και στην αγγλική ή άλλη γλώσσα. 
παρ. 5.   Αποφάσεις που δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν εκτελούνται αν δεν προηγηθεί η δημοσιοποίηση 
αυτή.  
 
Ν. 4009/2011-Άρθρο 16 –Καθηγητές 
Παρ.5.α) Είναι δυνατή η μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας. Η μετάκληση πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από 
πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κο-
σμήτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση……….κ.λ.π. (το παρακάτω αφορά την κοσμητεί-
α) 
 
Ν. 4009/2011-Άρθρο 18 Εκλογή - εξέλιξη καθηγητών 
Παρ. 3. …… Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με 
βάση τις ανάγκες της σχολής και … 
 
 



    

 
Άρθρα τα οποία αφορούν τον ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 
 
N.4009/11,Άρθρο 9, Παρ. 5  
Τροποποιείται σε κάποια σημεία με τον 
Ν.4076, άρθρο 3 παρ. 4:  και αφού την παρ. 5 του 4009, την αναριθμεί ως παρ.4, 
έχουμε:  
Ο κοσμήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κα-
νονισμού: 
α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των 
θεμάτων μέλος της κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέμα-
τα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της κοσμητείας, 
β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση 
των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού, 
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας, 
δ) προϊσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,  
ε) συγκροτεί μετά από γνώμη της Κοσμητείας τις επιτροπές αξιολόγησης των καθηγη-
τών, κατ΄άρθρο 21 του παρόντος νόμου. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτρο-
πών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών, κατ΄άρθρο 19 του παρόντος νόμου, ανή-
κει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας,  
στ)συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 
 
N.4009/11. Άρθρο 9 παρ. 6  
Γίνεται αναρίθμηση μόνον με τον 
Ν.4076/2012  στο άρθρο 3 παρ. 5 και γίνεται παρ. 5: 
Ο κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υπο-
βάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής. 
 
N.4009/11. Άρθρο 9 παρ. 7  
Γίνεται αναρίθμηση μόνον με τον 
Ν.4076/2012  στο άρθρο 3 παρ. 5 και γίνεται παρ. 6: 
Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από το διευθυντή τμήματος, του οποίου προηγείται 
χρονικά η εκλογή. 
 
N.4009/11, Άρθρο 21 Αξιολόγηση Καθηγητών 
παρ.2. περίπτωση 3. Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαμβάνο-
νται υπόψη και η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, όπως προ-
βλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 72, και η οποία κοινοποιείται στον αξιολο-
γούμενο και στον οικείο κοσμήτορα. 
 
N.4009/11, Άρθρο 21 Αξιολόγηση καθηγητών 
παρ. 5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσι-
ακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο κοσμήτορας 
υποχρεούται να ενημερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ε-
νέργειες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 
παρ. 6. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια και 
η διαδικασία αξιολόγησης ………………. 
 
N.4009/11Άρθρο 23 Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες 
παρ.2.θ: Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης μπορούν να ασκούν ελευθέριο επάγ-
γελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της σχολής στην οποία ανήκουν.  
(Παρατήρηση: Η ισχύς του άρθρου 23 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 
ως άρθρο 80 παρ.7 του Ν.4009/2011). 

 



 
N.4009/11 Άρθρο 29. Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού 
του ιδρύματος.  Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.  
παρ.1.β: Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από 
τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγηση του ή των κοσμητόρων.  
παρ.4.: Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούμενων παραγράφων γί-
νεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή 
που συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέ-
λος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που 
απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκή-
ρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγη-
σης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος. 
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 32 Πρόγραμμα σπουδών 
Παρ. 2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρ-
τίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές 
της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και 
εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον πρόεδρο του τμήματος ή σε 
περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το 
περιεχόμενο του προγράμματος ……Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα 
θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής καθώς και οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία της κατ΄έτος αναθεώρησης επιμέρους πτυχών του περιεχομένου του 
προγράμματος σπουδών.   
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 33 Χρονική διάρθρωση σπουδών – Εξετάσεις 
παρ. 2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγ-
γραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή . Για τη 
διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.  
παρ. 10. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με 
απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτρο-
πή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο  
και ορίζονται από τον κοσμήτορα.  Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει 
ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθ-
μός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. 
 



    

Άρθρα τα οποία αφορούν την ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
 
N.4009/11. Άρθρο 9 παρ. 8  
Γίνεται αναρίθμηση με τον 
Ν.4076/2012  στο άρθρο 3 παρ. 5 γίνεται παρ. 7 και έχουμε: 
Η κοσμητεία αποτελείται από: 
α) τον κοσμήτορα της σχολής, 
β) τους προέδρους των Τμημάτων και 
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 
N.4009/11. Άρθρο 9 παρ. 10  
Γίνεται αναρίθμηση με τον 
Ν.4076/2012  στο άρθρο 3 παρ. 7 και γίνεται παρ. 9 και έχουμε: 
Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται 
από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανο-
νισμού: 
α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών. 
β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον 
προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό 
απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύ-
ματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, της Συγκλήτου και του Πρύτανη. 
γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέ-
σεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων. 
δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 19.    
στ) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων 
διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής, μετά από εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. 
η) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την 
επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. 
Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και 
οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού. 
θ) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μετα-
φορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή 
λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων , οι προτιμήσεις των 
φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπου-
δών.  
ια) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, μετά 
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
ιβ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία 
με άλλα ιδρύματα μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
ιγ) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το 
σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 62.  
ιδ) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας. 
ιστ) Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα 
σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την 
αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. 
 
N.4009/11.  
Άρθρο 16 Καθηγητές 
παρ. 5.α) Είναι δυνατή η μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας. Η μετάκληση πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα 
από πρόταση του ¼ τουλάχιστον καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτο-
ρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη δια-

 



θέσιμη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσμητείας της 
σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέ-
σης του καθηγητή που μετακαλείται στη σχολή υποδοχής. 
 
N.4009/11.  
Άρθρο 16 Καθηγητές 
παρ. 6. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από 
εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται, ως επισκέπτες καθηγητές, 
καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθη-
γητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Με 
τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρό-
σκλησης, καθώς και οι όροι απασχόλησης και κάθε σχετικό θέμα. Το ύψος και οι 
προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
N.4009/11.  
Άρθρο 16 Καθηγητές 
παρ. 7. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από 
εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες μεταδιδακτο-
ρικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Με τον 
Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η μορφή της συνεργα-
σίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Οι επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν 
επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγη-
ση.  
 
N.4009/11.  
Άρθρο 21 Αξιολόγηση καθηγητών 
παρ.4. Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, μπορεί, με 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της οικείας κοσμητείας, που εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση του κοσμήτορα, να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συμμετοχή σε επι-
τροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προ-
γράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές η διαδικασία επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο 
καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.  
παρ. 6. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια και 
η διαδικασία αξιολόγησης ………και η διαδικασία επιβολής των μέτρων που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 4 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
N.4009/11.  
Άρθρο 23 Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες 
παρ. 5: Οι καθηγητές που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά το επόμενο ακαδη-
μαϊκό έτος ως μερικής απασχόλησης υποβάλουν στη σχολή στην οποία υπηρε-
τούν αίτηση, στην οποία δηλώνουν την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να 
ασκήσουν. Η αίτηση εγκρίνεται από την κοσμητεία, αφού διαπιστωθεί τεκμηριω-
μένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της 
σχολής. Την έγκριση ακολουθεί η έκδοση πράξης ένταξης στην κατηγορία της μερι-
κής απασχόλησης από τον κοσμήτορα, η οποία κοινοποιείται στον πρύτανη και το 
Συμβούλιο του ιδρύματος, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με τον Οργανισμό μπορεί να καθορίζονται οι ειδικές πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους. 



    

παρ.6: Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα από 
καθηγητές μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της κοσμητείας, η ο-
ποία εγκρίνεται με απόφαση του Πρύτανη. 
(Παρατήρηση: Η ισχύς του άρθρου 23 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 
ως άρθρο 80 παρ.7 του Ν.4009/2011). 
 
N.4009/11.   
Άρθρο 27 Επιστημονικές και λοιπές άδειες 
παρ.1: Οι καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με πλήρεις 
αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπη-
ρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισή-
γηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο 
τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα ο-
ποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική άδεια.  
Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επι-
στημονικής δραστηριότητας. Ο καθηγητής μετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει 
στον πρύτανη ή τον αρμόδιο αναπληρωτή πρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση 
του προγράμματος που είχε προτείνει. 
 
N.4009/11.     
Άρθρο 27 Επιστημονικές και λοιπές άδειες 
παρ.5: Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κο-
σμητείας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον 
δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής. Κατά το διάστημα της άδειας ά-
νευ αποδοχών το σύνολο των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών 
για τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο. 
 
N.4009/11.    
Άρθρο 27 Επιστημονικές και λοιπές άδειες 
παρ.7: Στους καθηγητές μπορεί να χορηγείται, ύστερα από εισήγηση του κοσμή-
τορα και απόφαση της κοσμητείας, άδεια για κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας με πλήρεις αποδοχές, με τη διαδικασία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 
1 
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 32 Πρόγραμμα σπουδών 
παρ. 1. β) ...Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαι-
δευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η κοσμητεία της οικείας 
σχολής, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περίπτωση 
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, και η … 
Παρ. 2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρ-
τίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές 
της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και 
εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον πρόεδρο του τμήματος ή σε 
περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το 
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από 
εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Εσω-
τερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής 
καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ΄έτος αναθεώρησης επιμέρους 
πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.   
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 33 Χρονική διάρθρωση σπουδών – Εξετάσεις 
παρ. 2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν 

 



εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή . Για 
τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.  
παρ. 3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδο-
μάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή 
τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.  Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικό-
τερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, 
καθώς … 
παρ. 4. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχο-
λής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζε-
ται η διαδικασία …Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακο-
πής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους  υγείας 
ή σε λόγους ανωτέρας βίας.   
παρ. 6. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομά-
δων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφα-
ση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής. 
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 34 Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές πρώτου κύκλου 
παρ. 1. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος αποτελεί ο 
κανονισμός προπτυχιακών σπουδών, ο οποίος καταρτίζεται ύστερα από εισήγη-
ση των κοσμητειών. 
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 44 Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα 
παρ. 1.  Προγράμματα σπουδών μπορεί να διδάσκονται, εν όλω ή εν μέρει, 
κατ’εξαίρεση, σε ξένη γλώσσα, με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση της κοσμητείας της οικείας σχολής και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο 
του ιδρύματος. 
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 47 Επώνυμες έδρες 
παρ. 1.  Είναι δυνατή, με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από ει-
σήγηση της κοσμητείας και εγκρίνεται από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της 
Συγκλήτου του ιδρύματος, η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδα-
σκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. 
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 50 Συμβούλια φοιτητικής μέριμνας και σπουδών 
παρ. 2. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος συνιστώνται ειδικά συμβούλια σπουδών 
ανά σχολή ή και τμήμα, αποτελούμενα κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από 
φοιτητές, με πρόεδρο τον κοσμήτορα ή τον πρόεδρο του τμήματος, αντίστοιχα, και με 
σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση προβλημά-
των σχετικά με κάθε πρόγραμμα σπουδών, τις οποίες υποβάλλουν στη κοσμητεί-
α.   
 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 62 
παρ. 1. β) Οι κατευθύνσεις του προγράμματος (εννοεί το τετραετές ακαδημαϊκό - α-
ναπτυξιακό πρόγραμμα)  επί των οποίων βασίζονται οι συμφωνίες προγραμματικού 
σχεδιασμού καθορίζονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη των 
κοσμητειών των σχολών και της Συγκλήτου. Στη συνέχεια, τα σχέδια των συμφω-
νιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζονται από τον πρύτανη και εγκρίνονται 
από το Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανι-
σμό του.  



    

 
 
 
 
Ν. 4009/2011 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ 
Άρθρο 69 Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία 
παρ. 13. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της η Αρχή, με από-
φαση του Συμβουλίου της, μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές 
των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και ε-
μπειρία σχετικές με τη δραστηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την απασχό-
ληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας γίνεται 
ανάθεση καθηκόντων από το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλ-
λάσσει πλήρως ή μερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη σχολή. 
 
Ν. 4009/2011 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 79 Λοιπές κατηγορίες προσωπικού. 
παρ. 3. δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, 
οι υπηρετούντες στο ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν 
δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο 
άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο 
ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα. Η ένταξη 
πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς 
επιτροπής , η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορί-
ζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
παρ. 4. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι 
υπηρετούντες στο ίδρυμα στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., εφόσον διαθέ-
τουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του τα προσόντα για το διορισμό στην κα-
τηγορία αυτή. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα 
από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που 
ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
 
ΦΕΚ τεύχος δεύτερο, αρ.φύλλου 2904/30-10-12. Σύγκλητος (Αρ. συν.656/27-9-
12) 
Άρθρο 1. παρ. 1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Καθηγητών η Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος συγκροτεί, με αιτιολογημένη απόφαση, ειδική επταμελή επιτροπή επιλογής 
ή εξέλιξης για την υπό πλήρωση θέση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας. 
Σε περίπτωση που μετά την πάροδο πενθημέρου από την κοινοποίηση της απόφα-
σης της Γενικής Συνέλευσης στην Κοσμητεία αυτή δε διατυπώσει αντίθετη,  τεκμαίρε-
ται η σύμφωνη γνώμη αυτής. 
 
 
 
 
 

 



 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
Ν. 4009/2011 Άρθρο 10, παρ. 3. 
Ο πρόεδρος του τμήματος:   
δ) διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης και  
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμήματος και τη διαβιβάζει στην κο-
σμητεία. 
 
Ν. 4009/2011 Άρθρο 10, παρ. 6. 
Η συνέλευση του Τμήματος: 
ε) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμ-
ματος σπουδών, 
ζ) την εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και  
η) την εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων 
σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.  
Παρ. 7 του άρθρου 4 του 4076,  
Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.    
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 32 Πρόγραμμα σπουδών 
παρ. 1 β) ...Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαι-
δευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η κοσμητεία της οικείας 
σχολής, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περί-
πτωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, και η … 
 
 



    

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν. 4009/2011 
Άρθρο 80 Λοιπές μεταβατικές διατάξεις. 
παρ. 5.α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος ή την έκδοση του πρό-
τυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το ίδρυμα αυτό οι 
ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις που αφορούν τα πει-
θαρχικά αδικήματα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων 
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, τις φοιτητικές λέσχες, 
τα εργαστήρια, τις κλινικές και τα μουσεία και την υγειονομική περίθαλψη των φοιτη-
τών. Για την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρό-
ντος νόμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, από τη συγκρότηση των σχολών 
και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται 
αναφορά σε τμήμα ή τομέα νοείται η σχολή και όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του 
τμήματος ή του τομέα νοείται η κοσμητεία της σχολής. 
            β) Για την κατά τα ανωτέρω εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα πει-
θαρχικά αδικήματα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων 
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, όπου γίνεται αναφορά 
σε αντιπρυτάνεις και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. νοούνται οι αναπληρωτές πρύτανη και οι 
καθηγητές, αντίστοιχα, όπου γίνεται αναφορά σε Ε.Ε.ΔΙ.Π. νοείται το Εργαστηριακό 
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), όπου αναφέρεται το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π.) νοείται το Ε.Ε.Π. και όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Συμ-
βούλιο τμήματος νοείται η κοσμητεία σχολής. 
παρ. 5.α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-
2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από 
όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτο-
δικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος. 
            β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν 
συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή 
μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμ-
φωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμη-
να, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του 
ιδρύματος. 
             γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 
2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγρά-
φου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτη-
ση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη 
του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος. 
             δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν,  με έγγραφη αίτησή τους 
στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή 
μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα 
εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι 
φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική 
ιδιότητα καθ΄όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λή-
ξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή. 
             ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική 
πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μα-
θήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.                                                                        
 
 
 

 


