NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014)
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 76
Ισοτιµία τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ακολούθως:
«8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισµών στους οποίους µετέχει
η Ελληνική ∆ηµοκρατία, είναι ισότιµοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών
δηµοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εφαρµοζόµενων αναλογικά των
παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.»
Άρθρο 77
Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Προστίθεται παρ. 36 στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ως ακολούθως:
«36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013,
«Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.∆Ι.Π.Π.∆.Ε.)» (Α΄ 83), στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες
φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που µετονοµάζονται χωρίς µεταβολή
του γνωστικού τους αντικειµένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τµήµατος όπως
προκύπτει από τη µετονοµασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το
ακαδηµαϊκό έτος 2012- 2013 εισαχθέντες φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής
κατεύθυνσης, που µετονοµάζονται µε παράλληλη µεταβολή του γνωστικού τους
αντικειµένου, η αύξηση του αριθµού των εξαµήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο
σπουδών του τµήµατος, όπως προκύπτει από τη µετονοµασία, ύστερα από την
παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση µαθηµάτων, που θα καθοριστούν µε απόφαση
της οικείας Συνέλευσης και σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος.»
2. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης
α΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016.»
3 . Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης
γ΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016.»
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται στο τέλος
εδάφιο, ως ακολούθως:
«Μόνιµοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν µετά τις 6.9.2011 σε αυτήν τη
βαθµίδα από τη βαθµίδα του Καθηγητή Εφαρµογών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα να ζητήσουν µετά από τρία (3) έτη
από το διορισµό τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη
βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, παραµένουν στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους
και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 78
Θέµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή
κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθµίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυµάτων και
άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128) αντικαθίστανται αντίστοιχα
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ως ακολούθως: «β. να παραδίδουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα, καθώς και
να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεµινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγµένα στο
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τµήµα ή σε
Προγράµµατα Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι.,
κατ’ ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδοµαδιαίως. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής
απασχόλησης των µελών ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, δύνανται να αυξάνονται το
πολύ κατά δύο (2) ώρες, µόνο µετά από σχετικές αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων.
γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδοµαδιαίως,
κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε µορφής
διδακτικό, ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο.»
Άρθρο 79
Ρύθµιση θεµάτων µελών ∆ΕΠ Α.Ε.Ι.
Μέλη ∆ΕΠ και ΕΠ των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται να µεταβάλουν το γνωστικό αντικείµενό τους
ύστερα από συνεκτίµηση του διδακτικού, συγγραφικού, ερευνητικού και κλινικούεργαστηριακού έργου τους, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από προηγούµενη αίτηση
του ενδιαφεροµένου, γνώµη του οικείου Τοµέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Τµήµατος, όπου υπηρετούν.
Άρθρο 80
Ρύθµιση θεµάτων µετάταξης εκπαιδευτικών
Η παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Οι µετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάµει των
διατάξεων του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) µπορούν να
διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι
συναινούν προς αυτό.»
Άρθρο 81
Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα
Στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό, τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών
κέντρων της χώρας θα δοθεί ακαδηµαϊκή ταυτότητα, η οποία θα συνδράµει την παροχή
ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών στους κατόχους της. Οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τις
ακαδηµαϊκές ταυτότητες καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 82
Γενικός ∆ιευθυντής Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως
ακολούθως:
«Μέχρι το διορισµό Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
τοποθετείται Γενικός ∆ιευθυντής µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ο οποίος µπορεί να είναι και Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην περίπτωση αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αρχή
αµισθί, ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»
Άρθρο 83
Μερική απασχόληση καθηγητών
Προστίθεται παρ. 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως:
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«24. Εξαιρετικά, µέχρι 30.8.2016 οι καθηγητές µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία
της µερικής απασχόλησης και πριν τη συµπλήρωση τριετούς πραγµατικής άσκησης
καθηκόντων στη βαθµίδα του πρώτου διορισµού τους, τηρούµενων των όρων των
παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του παρόντος, οπότε και λαµβάνουν το 35% των
τακτικών αποδοχών τους.»
Άρθρο 88
Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014
προστίθεται υποπερίπτωση στ΄ ως ακολούθως:
«στ) επιτρέπεται η µετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστηµίου και σπουδαστών ΤΕΙ του
εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τµήµα Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους
παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστό
θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόµενου ποσοστού δεν µπόρεσαν να
εγγράφουν στο Τµήµα προτίµησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού»
Άρθρο 93
Συµβάσεις Ορισµένου Χρόνου ∆ηµόσιων Ερευνητικών Οργανισµών Ιδιωτικού ∆ικαίου
Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των ερευνητών, του τεχνικού και του ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού, καθώς και του εν γένει προσωπικού των δηµόσιων
ερευνητικών οργανισµών ιδιωτικού δικαίου και των Τεχνολογικών Φορέων που
απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούνται
από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, δύνανται να
παρατείνονται χωρίς περιορισµό, µέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων
συνάφθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, αποκλειόµενης σε
κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
Άρθρο 94
Προµήθειες
1. Μετά την περίπτωση δ΄ της υποπαραγράφου I της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.
4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160) προστίθενται
περιπτώσεις ε΄ και στ΄ως εξής:
«(ε) Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), εφόσον η κάλυψη της δαπάνης γίνεται από
πηγές εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού.
(στ) Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα Ν.Π.Ι.∆. που
συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011.»
2. Στο άρθρο 27 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160)
προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5) Στις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται από τους Ερευνητικούς και
Τεχνολογικούς Φορείς, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα
Ν.Π.Ι.∆. που συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν.
4009/2011, για την προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού, επιστηµονικών ειδών,
προϊόντων, υλικών, συγγραµµάτων και υπηρεσιών, που προορίζονται: α) για
εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για επιστηµονικά πειράµατα και έρευνες, καθώς και για την
πραγµατοποίηση εκδόσεών τους, β) για τη διοργάνωση και συµµετοχή σε διεθνείς
εκθέσεις και συνέδρια ή την προβολή και διάχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και
αποτελεσµάτων των έργων που διαχειρίζονται οι ανωτέρω Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί
Φορείς, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και γ) για την κάλυψη
αναγκών ∆ηµόσιας Υγείας.»
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3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 160) προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
«δ) Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µπορούν να
συνάπτουν συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, µετά από
απόφαση του αρµόδιου οργάνου τους, υπό την προϋπόθεση, ότι η δαπάνη καλύπτεται από
ίδιους πόρους και η προµήθεια εκτελείται για την παραγωγή, υποστήριξη, προβολή και
αξιοποίηση
ερευνητικών
αποτελεσµάτων
ή
στο
πλαίσιο
ερευνητικών,
αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενών έργων και συµφωνιών ή υποστήριξης
της λειτουργίας ή διαχείρισης και αξιοποίησής τους.
Οι Τεχνολογικοί Φορείς, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1514/1985
ως ανώνυµες εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονταν από φορείς
του δηµόσιου τοµέα διενεργούν τις διαδικασίες προµηθειών, υπηρεσιών και έργων τους
µέσω των Κανονισµών Προµηθειών τους, οι οποίοι παραµένουν σε ισχύ κατά παρέκκλιση
της διάταξης της παρ. 1Γ του άρθρου 199 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) και µε την
επιφύλαξη της εφαρµογής του Ενωσιακού ∆ικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων.»
Άρθρο 95
Πανεπιστηµιακοί Υπότροφοι
Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την
παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, τροποποιείται ως εξής:
«6. Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού
διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, δύναται να
απασχολούνται ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τµήµατος, για τη
διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή
κλινικού έργου, καθοριζόµενου δια της συµβάσεως. Οι συµβάσεις που συνάπτονται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄
του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η
προκήρυξη του γνωστικού αντικειµένου γίνεται µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης
του Τοµέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως
καθορίζεται µέχρι ενός Πανεπιστηµιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες
του Τοµέα. ∆ύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός
χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστηµιακά έτη. Η
απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η κάλυψη της
αποζηµίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τµήµα,
χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..»
Άρθρο 96
Στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24 ως ακολούθως:
«24. Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών των Ιδρυµάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα
δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια µε πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου, κατά περίπτωση,
µετά
από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύµατος, η οποία δηµοσιεύεται
στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά µε
ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.»
Άρθρο 98
Στο άρθρο 80 παρ. 12 περίπτωση δ΄ του ν. 4009/2011 στο τέλος προστίθενται τα
κατωτέρω εδάφια:
«Προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών τµηµάτων ΑΕΙ, των οποίων το Ίδρυµα υπέβαλε
προς την
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Α.∆Ι.Π. Ιδρυµατική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, και προήλθαν από συγχωνεύσεις και
καταργήσεις τµηµάτων, ή µετονοµάσθηκαν, θεωρούνται πιστοποιηµένα (αξιολογηµένα
σύµφωνα
µε το ν. 3374/2005), έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης από την
Α.∆Ι.Π. Τα εν
λόγω τµήµατα δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναµα ή να συνδιοργανώνουν Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών και για περίοδο δύο ετών το αργότερο έως την ολοκλήρωση της
διαδικασίας προπιστοποίησης των προγράµµατα σπουδών τους.»
Άρθρο 99
Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχείο θ΄ του άρθρου
23 του ν. 4009/ 2011 (Α΄ 195), για όσους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες σε ΑΕΙ
υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, περιλαµβάνεται και η συµµετοχή σε κάθε είδους
προγράµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, των Ειδικών
Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Νοµικών Προσώπων
για την Αξιοποίηση και ∆ιαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύονται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των
Α.Ε.Ι., που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, υπό την
προϋπόθεση ότι θα εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται
στις διατάξεις του ν. 4009/2011 και από τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 100
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 5 ∆εκεµβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 ∆εκεµβρίου 2014
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