
 

 

«Ιόνιο Πανεπιζηήμιο» 

 

Άπθπο 1 

Ιόνιο Πανεπιζηήμιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήζων 

 

1. Τν Τερλνινγηθφ Εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θνλίσλ Νήζσλ (Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ), κε 

έδξα ην Αξγνζηφιη απνξξνθάηαη, απφ ηελ 1
ε
-10-2018, απφ ην Θφλην παλεπηζηήκην, 

απηνδηθαίσο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο ηζρχνπζαο 

δηάηαμεο.  

2. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή, ην Θφλην παλεπηζηήκην ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη 

ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζε φια ηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα θαη ζε φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ, ηέινπο ή άιινπ 

δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Τ.Α. ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηα αθίλεηα. Ο εμνπιηζκφο, ηα 

εξγαζηήξηα, ηα αξρεία θαη νη βηβιηνζήθεο ησλ Τκεκάησλ θαη Σρνιψλ ηνπ Τ.Ε.Θ. 

Θνλίσλ Νήζσλ κεηαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4, 

Τκήκαηα θαη Σρνιέο ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. Αλ αλήθνπλ ζε Τνκείο κεηαθέξνληαη 

ζηα αληίζηνηρα Τκήκαηα. Τν Θφλην παλεπηζηήκην ζπλερίδεη απηνδηθαίσο ηηο εθθξεκείο 

δίθεο, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζηηθή πξάμε ζπλέρηζεο γηα θαζεκία απφ 

απηέο. 

3. Ο Εηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Ε.Λ.Κ.Ε.) ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ 

εληάζζεηαη ζηνλ Ε.Λ.Κ.Ε. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη 

απηνδηθαίσο ζε φια ηα δηθαηψκαηα, ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα, θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θαη ν νπνίνο ζπλερίδεη θαη πινπνηεί φια ηα έξγα/πξνγξάκκαηα πνπ απηφο έρεη 

αλαιάβεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε ή άιινπο θνξείο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ έξεπλα ή δξάζεηο. Σηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζα απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη έξγνπ κέρξη ηε 

ιήμε ηνπο. Η κνλάδα νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε κνλάδα ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ρξέε πξντζηακέλνπ 

ηεο κνλάδαο (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) θαη πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (Π.Ο.Υ.) ηνπ 

Ε.Λ.Κ.Ε. ηειεί ν ζρεηηθφο πξντζηάκελνο ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη 

επηζηεκνληθά ππεχζπλνη ησλ πξνγξακκάησλ/ έξγσλ εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Η επηηξνπή εξεπλψλ θαη δηαρείξηζεο ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε. 



 

 

αλαζπγθξνηείηαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Τκεκάησλ θαη πξνζηίζεληαη σο κέιε εθπξφζσπνη ησλ λέσλ Τκεκάησλ κε ζεηεία 

έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ ήδε νξηζκέλσλ κειψλ. Σηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά 

ηελ πξψηε αλαζπγθξφηεζε εθιέγεηαη ν αληηπξφεδξνο κε φκνηα ζεηεία. Φξέε 

πξνέδξνπ ηειεί ν ππεξεηψλ, θαηά ηελ 1
ε
-10-2018, πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο εξεπλψλ 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.  

4. Σην Θφλην παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1
ε
-10-2018 έσο ηελ 31

ε
-8-2022 

Σπκβνχιην, ζην νπνίν κεηέρνπλ ν ππεξεηψλ θαηά ηελ 1
ε
-10-2018 πξφεδξνο ηεο 

Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, σο πξφεδξνο, νη ππεξεηνχληεο θαηά 

ηελ 1
ε
-10-2018 αληηπξφεδξνη ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, 

θαζψο θαη ν εθάζηνηε εθιεγκέλνο αληηπξχηαλεο αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Θνλίνπ 

παλεπηζηεκίνπ, σο κέιε. Τν Σπκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ απνξξφθεζε ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ 

Νήζσλ, πνπ παξέρνληαη κεηαβαηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, φπσο ηδίσο α) ηελ 

εηζήγεζε πξνο ηε Σχγθιεην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη νινθιήξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, β) ηελ εηζήγεζε 

πξνο ηε Σχγθιεην θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Σπγθιήηνπ γηα 

ηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ έθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο, γ) ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επίιπζε δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ σο πξνο 

ηελ ελνπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δχν 

ηδξπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελνπνίεζε ησλ δχν 

Ε.Λ.Κ.Ε., θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ δχν 

ηδξπκάησλ. 

5. Ο ππεξεηψλ θαηά ηελ 1
ε
-10-2018 πξφεδξνο ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο ηνπ Τ.Ε.Θ. 

Θνλίσλ Νήζσλ ζπκκεηέρεη ζην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, κε 

δηθαίσκα ςήθνπ κφλν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

Τκεκάησλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, έσο ηελ 31
ε
-8-2022. 

 

Άπθπο 2 

Ίδπςζη Σσολών ζηο Ιόνιο πανεπιζηήμιο 

 

1. Σην Θφλην παλεπηζηήκην ηδξχνληαη ηελ 1
ε
-10-2018 νη θάησζη Σρνιέο: 



 

 

α) Σρνιή Πεξηβάιινληνο, κε έδξα ηελ πφιε ηεο Ζαθχλζνπ, 

β) Σρνιή Οηθνλνκηθψλ Επηζηεκψλ, κε έδξα ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο. 

2. Γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ Σρνιψλ πνπ ηδξχνληαη κε ηελ 

παξ. 1 ζπληζηάηαη Γξακκαηεία, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν 

Τκήκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 

4178/2013 (Α΄ 174). 

3. Η αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ησλ ηδξπφκελσλ Σρνιψλ αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020. 

4. Η ζπγθξφηεζε θαη αλάδεημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Σρνιψλ πνπ ηδξχνληαη κε 

ηελ παξ. 1 νινθιεξψλεηαη κέρξη ηηο 31-1-2019, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 έσο 19 ηνπ 

λ. 4485/2017 (Α΄ 114). Η πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ γηα αλάδεημε θνζκήηνξα γίλεηαη 

απφ ηνλ πξχηαλε ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ έσο ηηο 31-10-2018. Αλ δελ ηεξεζεί ε 

αλσηέξσ πξνζεζκία, ε αξκνδηφηεηα ηεο πξνθήξπμεο πεξηέξρεηαη ζηνλ Υπνπξγφ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπγθξφηεζεο θαη αλάδεημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο Σρνιήο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

νξγάλσλ απηψλ αζθνχληαη απφ πξνζσξηλή Κνζκεηεία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ θνζκήηνξα, ηνπο πξνέδξνπο ησλ Τκεκάησλ ηεο Σρνιήο, πέληε (5) κέιε 

Δ.Ε.Π. απφ θάζε Τκήκα, ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Θνλίνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Με φκνηα απφθαζε νξίδεηαη ν πξνζσξηλφο θνζκήηνξαο, θαζεγεηήο 

α΄ βαζκίδαο, άιισο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Τκήκαηνο ηεο Σρνιήο.  

5. Οη πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα παξαηείλνληαη γηα έσο 

δχν θνξέο, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

 

Άπθπο 3 

Ίδπςζη Τμημάηων ζηο Ιόνιο πανεπιζηήμιο 

 

1. Σην Θφλην παλεπηζηήκην ηδξχνληαη ηελ 1
ε
-10-2018 ηα θάησζη Τκήκαηα: 

α) Τκήκα Εζλνκνπζηθνινγίαο, κε έδξα ηελ πφιε ηνπ Λεμνπξίνπ, ην νπνίν 

εληάζζεηαη ζηε Σρνιή Μνπζηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σπνπδψλ, 

β) Τκήκα Επηζηεκψλ Τξνθίκσλ θαη Δηαηξνθήο κε έδξα ηελ πφιε ηνπ Αξγνζηνιίνπ, 

ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε Σρνιή Πεξηβάιινληνο, 

γ) Τκήκα Πεξηβάιινληνο, κε έδξα ηελ πφιε ηεο Ζαθχλζνπ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε 

Σρνιή Πεξηβάιινληνο, 



 

 

δ) Τκήκα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο, ην νπνίν 

εληάζζεηαη ζηε Σρνιή Οηθνλνκηθψλ Επηζηεκψλ, 

ε) Τκήκα Τνπξηζκνχ κε έδξα ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε Σρνιή 

Οηθνλνκηθψλ Επηζηεκψλ, 

ζη) Τκήκα Χεθηαθψλ Μέζσλ θαη Επηθνηλσλίαο, κε έδξα ηελ πφιε ηνπ Αξγνζηνιίνπ, 

ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε Σρνιή Επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

2. Σηα Τκήκαηα ηεο παξ. 1 ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1
ε
-10-2018 πξνζσξηλή Σπλέιεπζε θαη 

νξίδεηαη πξνζσξηλφο πξφεδξνο, κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4485/2017, έσο ηελ αλάδεημε πξνέδξνπ κε εθινγηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην 

επφκελν εδάθην, άιισο έσο λα θαηαζηνχλ απηνδχλακα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ 

λ. 4485/2017. Σηα Τκήκαηα απηά ε αλάδεημε πξνέδξνπ κε εθινγηθή δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη έσο θαη ηελ 31
ε
-1-2019. Οη πξφεδξνη ησλ Τκεκάησλ, πξνζσξηλνί ή 

κε, θαζψο θαη ηα κέιε Δ.Ε.Π. απηψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο 

ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην λ. 4485/2017. 

3. Η εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ Τκεκάησλ ηεο παξ. 1 θαη ε εηζαγσγή ησλ πξψησλ 

θνηηεηψλ, αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020. 

4. Σε θάζε Τκήκα ζπληζηάηαη Γξακκαηεία, ε νπνία παξέρεη δηνηθεηηθή θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην ελ γέλεη εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπο. Η 

Γξακκαηεία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Τκήκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4178/2013. 

5. Σην Τκήκα Τνπξηζκνχ ζπζηήλνληαη απφ ηελ ίδξπζή ηνπ νθηψ (8) ζέζεηο κειψλ 

Δ.Ε.Π.. 

6. Ο πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαξθεί νθηψ (8) 

αθαδεκατθά εμάκελα. Καη’ εμαίξεζε ε απαηηνχκελε δηάξθεηα θνίηεζεο γηα ηελ 

απφθηεζε πηπρίνπ ζην Τκήκα Επηζηεκψλ Τξνθίκσλ θαη Δηαηξνθήο νξίδεηαη ζε δέθα 

(10) αθαδεκατθά εμάκελα. 

7. Η δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ παξφληνο γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 4009/2011. Τα πξνγξάκκαηα απηά ζεσξνχληαη 

πηζηνπνηεκέλα έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Α.ΔΘ.Π., 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 70 έσο θαη 72, θαζψο θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπη. δ΄ ηεο 

παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4009/2011. 

 

 

 



 

 

Άπθπο 4 

Πποζωπικό  

 

1. Τν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ή πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, κεηαθέξεηαη 

απηνδηθαίσο, απφ ηελ 1
ε
-10-2018, ζην Θφλην παλεπηζηήκην, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο. Η κεηαθνξά ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δηαπηζηψλεηαη κε 

ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ πξχηαλε ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο κλεκνλεχνπλ ηε 

ζέζε θαη ην φλνκα απηνχ πνπ ηελ θαηέρεη, δεκνζηεχνληαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη αλαηξέρνπλ ζηελ 1
ε
-10-2018. 

2. Τα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ εληάζζνληαη ζηα Τκήκαηα ηνπ Θνλίνπ 

παλεπηζηεκίνπ σο εμήο: 

αα) Τα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ ηνπ 

Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ εληάζζνληαη ζην Τκήκα Εζλνκνπζηθνινγίαο ηνπ Θνλίνπ 

παλεπηζηεκίνπ. 

ββ) Τα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ 

εληάζζνληαη ζην Τκήκα Επηζηεκψλ Τξνθίκσλ θαη Δηαηξνθήο ηνπ Θνλίνπ 

παλεπηζηεκίνπ. 

γγ) Τα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο Τ.Ε. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ 

Νήζσλ εληάζζνληαη ζην Τκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. 

δδ) Τα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Χεθηαθψλ Μέζσλ θαη Επηθνηλσλίαο Τ.Ε. ηνπ 

Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ εληάζζνληαη ζην Τκήκα Χεθηαθψλ Μέζσλ θαη Επηθνηλσλίαο 

ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. 

εε) Τα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ 

εληάζζνληαη ζην Τκήκα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ ή ζην 

Τκήκα Τνπξηζκνχ ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, κε πξάμε ηνπ Πξχηαλε, χζηεξα απφ 

αίηεζή ηνπο θαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, κε βάζε ην γλσζηηθφ ηνπο 

αληηθείκελν θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ Τκεκάησλ. Η αίηεζε θαηαηίζεηαη έσο 

ηηο 31-10-2018, ε απφθαζε έληαμεο εθδίδεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηελ θαηάζεζε, δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαηξέρεη 

ζηελ 1
ε
-10-2018.  

3. Τα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ απνξξνθψκελνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ απνθηνχλ ηνπο 

αθαδεκατθνχο ηίηινπο ησλ κειψλ Δ.Ε.Π. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ θαη’ αληηζηνίρηζε 

ησλ θαηερφκελσλ ζέζεσλ (α΄ βαζκίδαο, αλαπιεξσηέο, επίθνπξνη, ππεξεηνχληεο 



 

 

ιέθηνξεο), θαη ππνβάιινληαη ζην αθαδεκατθφ θαζεζηψο ησλ κειψλ Δ.Ε.Π. 

παλεπηζηεκίσλ, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο εηδηθφηεξεο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 4.  

4. α) Οη θαηέρνληεο, θαηά ηελ 1
ε
-10-2018, πξνζσπνπαγή ζέζε κέινπο Δ.Ε.Π. ηνπ 

Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, εληάζζνληαη ζε αληίζηνηρεο βαζκίδαο πξνζσπνπαγή ζέζε 

κέινπο Δ.Ε.Π. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ θαη νη θαηέρνληεο ηαθηηθή ζέζε επί ζεηεία 

κέινπο Δ.Ε.Π. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ εληάζζνληαη ζε αληίζηνηρεο βαζκίδαο 

νξγαληθή ζέζε επί ζεηεία κέινπο Δ.Ε.Π. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο ππνπεξίπη. ε΄.  

β) Οη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη επίθνπξνη θαζεγεηέο νη νπνίνη θαηέρνπλ ηαθηηθή 

ζέζε κέινπο Δ.Ε.Π. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ θαηά ηελ 1
ε
-10-2018 εληάζζνληαη 

επίζεο ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο κειψλ Δ.Ε.Π. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο 

κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθέο ηεο ίδηαο βαζκίδαο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, κε 

απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη 

αηηήζεηο ππνβάιινληαη έσο ηελ 31
ε
-12-2018 θαη ε πξάμε κεηαηξνπήο εθδίδεηαη ρσξίο 

ηήξεζε άιιεο δηαδηθαζίαο. Η έλαξμε ηζρχνο ηεο πξάμεο κεηαηξνπήο αλαηξέρεη ζηελ 

1
ε
-10-2018.  

γ) Οη θαζεγεηέο α΄ βαζκίδαο ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ εληάζζνληαη νκνίσο ζε 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο κειψλ Δ.Ε.Π. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ θαη αηηνχληαη ηε 

κεηαηξνπή ηεο ζέζεο ηνπο ζε κφληκε νξγαληθή ζέζε ηεο ίδηαο βαζκίδαο, ε νπνία 

δηελεξγείηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηα επφκελα 

εδάθηα. Γηα ηε κεηαηξνπή ζέζεο ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν εληάζζεηαη, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Αηηήζεηο ππνβάιινληαη 

κέρξη ηελ 31
ε
 Απγνχζηνπ 2024 θαη θξίλνληαη απφ πεληακειείο επηηξνπέο θξίζεο, κε 

ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, απνηεινχκελεο απφ θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ α΄ 

βαζκίδαο θαη ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ πεδίν θάζε 

Τκήκαηνο. Με πξάμε ηνπ πξχηαλε ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ χζηεξα απφ απφθαζε 

ηεο Σπγθιήηνπ, ζπγθξνηείηαη κία επηηξνπή θξίζεο ζε θαζέλα απφ ηα Τκήκαηα ηνπ 

άξζξνπ 3. Η Σχγθιεηνο ζπληάζζεη έλαλ θαηάινγν είθνζη εθιεθηφξσλ γηα θάζε 

Τκήκα, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο. Εληφο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή, ε Σπλέιεπζε ή θαη κεκνλσκέλα κέιε Δ.Ε.Π. 

ηνπ Τκήκαηνο κπνξνχλ λα δεηνχλ ηελ εμαίξεζε εθιέθηνξα αλ ζπληξέρνπλ νη 

πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), θαζψο θαη αλ 



 

 

αληηιέγνπλ σο πξνο ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ εθιεθηφξσλ. Μεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ε Σχγθιεηνο ζπγθξνηεί 

ηελ επηηξνπή επηιέγνληαο απφ ηνλ θαηάινγν ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

απηήο. Η απφθαζε ζπγθξφηεζεο θέξεη εηδηθή αηηηνινγία ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

αίηεζεο εμαίξεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ εμαηξεζνχλ ηφζα κέιε απφ ηνλ θαηάινγν ψζηε 

ηα ελαπνκείλαληα δελ επαξθνχλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, ε Σχγθιεηνο 

ζπληάζζεη λέν θαηάινγν θαη ηνλ θνηλνπνηεί εθ λένπ ζηε Σπλέιεπζε Τκήκαηνο. Τα 

κέιε ησλ επηηξνπψλ έρνπλ εηήζηα ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί. Οη αηηήζεηο 

εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπλδξνκή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ ππνπεξίπη. iii ηεο ππνπεξίπη. γγ΄ ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195) πξνζφλησλ. Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη ην 

αξγφηεξν εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο κε πιήξε θάθειν. Οη απνθάζεηο ησλ 

επηηξνπψλ ππνβάιινληαη ζηε Σχγθιεην, ε νπνία ηηο θνηλνπνηεί ζην Υπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Αλ δελ αλαπεκθζνχλ 

κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο ζην Υπνπξγείν, ζεσξνχληαη 

εγθεθξηκέλεο θαη ν Πξχηαλεο εθδίδεη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζέζεο ζρεηηθή πξάμε πνπ 

κλεκνλεχεη ηε ζέζε θαη ην φλνκα απηνχ πνπ ηελ θαηέρεη θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η έλαξμε ηζρχνο ηεο πξάμεο κεηαηξνπήο αλαηξέρεη 

ζηελ 1
ε
-10-2018, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί σο ηελ 30

ε
-12-2018. Αηηήζεηο 

κεηαηξνπήο ζέζεο ππνβάιινληαη έσο δχν (2) θνξέο. Η δεχηεξε αίηεζε ππνβάιιεηαη 

κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο. Σε 

πεξίπησζε απφξξηςεο θαη ηεο δεχηεξεο αίηεζεο ην κέινο Δ.Ε.Π. παξακέλεη ζηε ζέζε 

ηελ νπνία θαηέρεη.  

δ) Τα κέιε ΔΕΠ ησλ πεξηπη. α΄, β΄ θαη γ΄ πνπ παξακέλνπλ ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο 

δηαηεξνχλ ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο. ζνη εληάζζνληαη ζε ηαθηηθέο ζέζεηο ππάγνληαη ζην κηζζνινγηθφ 

θαζεζηψο κέινπο Δ.Ε.Π. παλεπηζηεκίνπ απφ ηελ 1
ε
-1-2020, εθφζνλ ε πξάμε 

κεηαηξνπήο εθδνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

ηεο πξάμεο.  

ε) Οη ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο (πξψελ θαζεγεηέο εθαξκνγψλ), εληάζζνληαη ζε 

νξγαληθέο ζέζεηο επί ζεηεία ή ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ιεθηφξσλ εθαξκνγψλ, 

αλαιφγσο κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ηελ 1
ε
-10-2018, δηαηεξψληαο ην κηζζνινγηθφ 

θαζεζηψο θαζεγεηή εθαξκνγψλ Τ.Ε.Θ. θαη ζηα αληίζηνηρα Τκήκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2. Η θαηεγνξία απηή αλήθεη ζηα κέιε Δ.Ε.Π. παλεπηζηεκίνπ θαη ππάγεηαη: α) 



 

 

ζηηο θείκελεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4485/2017 δηαηάμεηο γηα ηνπο θαζεγεηέο 

εθαξκνγψλ, θαη β) ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4485/2017 πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππεξεηνχληεο 

ιέθηνξεο σο πξνο ην δηθαίσκα εθιέγεηλ, θαζψο θαη ζπκκεηνρήο ζηα ζπιινγηθά 

φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο. Ψο πξνο ην σξάξην δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο ηζρχεη 

ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο παλεπηζηεκίνπ. πνηνο είλαη 

θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ππνβάιιεη αίηεζε έσο ηελ 31
ε
-12-2022 ζηε 

Σχγθιεην, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζέζεο ζε νξγαληθή ζέζε επί 

ζεηεία ή ζε πξνζσπνπαγή ζέζε ιέθηνξα, δηαηεξψληαο παξάιιεια ην δηθαίσκα 

κνληκνπνίεζεο θαη εμέιημεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ λ. 4009/2011. Ο Πξχηαλεο 

εθδίδεη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζέζεο ζρεηηθή πξάμε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ζπλεκκέλν ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηε ζέζε θαη ην φλνκα απηνχ πνπ ηελ θαηέρεη θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η πξάμε κεηαηξνπήο ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο 

απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ 

ππνβνιήο έλζηαζεο πνπ θαηαηίζεηαη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζή 

ηεο. Οη πξάμεηο κεηαηξνπήο δεκνζηεχνληαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 

έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ηελ 1
ε
-10-2018, εθφζνλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, άιισο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο. 

Η ππαγσγή ζην αθαδεκατθφ θαζεζηψο ιέθηνξα παλεπηζηεκίνπ γίλεηαη κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο πξάμεο κεηαηξνπήο, ελψ ε κηζζνινγηθή πξνζαξκνγή επέξρεηαη ηελ 1
ε
-1-

2020, εθφζνλ ε πξάμε εθδνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, άιισο απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο. 

ζη) Η έληαμε ησλ κειψλ Δ.Ε.Π. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ ζην Θφλην παλεπηζηήκην θαη 

ε ππαγσγή ζην αθαδεκατθφ θαζεζηψο ησλ κειψλ Δ.Ε.Π. παλεπηζηεκίνπ, γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη νπνίεο ππεξηζρχνπλ 

θάζε άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο.  

5. Δηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα κεηαηξνπήο πθηζηάκελεο, θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο, πξνζσπνπαγνχο ζέζεο ζε ηαθηηθή δελ ζίγνληαη. 

6. Οη δηαδηθαζίεο εθινγήο ζε λέεο ζέζεηο κειψλ Δ.Ε.Π. γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί 

πξνθήξπμε έσο ηελ 1
ε
-10-2018, θαη νη δηαδηθαζίεο εμέιημεο ή κνληκνπνίεζεο γηα ηηο 

νπνίεο έρεη ππνβιεζεί αίηεζε απφ ην ελδηαθεξφκελν γηα εμέιημε κέινο Δ.Ε.Π. έσο 

ηελ 1
ε
-10-2018, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο κεηαθίλεζεο πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηελ 1

ε
-

10-2018, ζπλερίδνληαη θαλνληθά απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη θαη νινθιεξψλνληαη 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ αληίζηνηρσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, Τκεκάησλ ηνπ 



 

 

Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηεο πξνθήξπμεο ή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

εθαξκφδνληαη φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 4. 

7. Η ρξνληθή πξνυπφζεζε ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζην ίδην Τκήκα, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4009/2011 δελ απαηηείηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο κεηαθίλεζεο κειψλ Δ.Ε.Π. απφ Τκήκα ζε Τκήκα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. Απηφ ηζρχεη γηα ηελ πξψηε κεηαθίλεζε κεηά ηελ 

έληαμε ησλ θαζεγεηψλ ζε Τκήκα ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, αθνξά θαη ζηνπο ήδε 

ππεξεηνχληεο θαζεγεηέο ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ γηα κεηαθίλεζε πξνο ηα Τκήκαηα 

ηνπ άξζξνπ 3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ κφλν γηα αηηήζεηο πνπ 

θαηαηίζεληαη έσο ηελ 31
ε
 Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο ηεο αθαδεκατθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο. 

8. Τα έηε πνπ ηα κέιε Δ.Ε.Π. έρνπλ δηαλχζεη ζηελ εθάζηνηε βαζκίδα σο κέιε Δ.Ε.Π. 

Τ.Ε.Θ. ζπλππνινγίδνληαη, κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζην Θφλην παλεπηζηήκην, ζαλ λα έρνπλ 

δηαλπζεί ζηελ νηθεία βαζκίδα θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ. 

9. α) Τα κέιε ηνπ Εξγαζηεξηαθνχ Δηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Ε.ΔΘ.Π.) θαη Εηδηθνχ 

Τερληθνχ Εξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Ε.Τ.Ε.Π.) εληάζζνληαη ζε Τκήκαηα/Σρνιέο 

ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία ηεο παξ. 2, ή ζην ίδξπκα, 

αλαιφγσο κε ην πνπ αλήθνπλ νη ζέζεηο ηνπο. Εάλ νη ζέζεηο ηνπο είλαη θαηαλεκεκέλεο 

ζε Τνκείο, εληάζζνληαη ζην αληίζηνηρν Τκήκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν 

εληάζζνληαη θαη ηα κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τ.Ε.Θ. ζην νπνίν αλήθε ν Τνκέαο. Τα 

κέιε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εληάζζνληαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε πνπ 

θαηέρνπλ (νξγαληθή ζέζε ή πξνζσπνπαγή) θαη ππνβάιινληαη ζην αθαδεκατθφ 

θαζεζηψο ησλ κειψλ Ε.ΔΘ.Π. θαη Ε.Τ.Ε.Π. παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ζην αληίζηνηρν 

κηζζνινγηθφ θαζεζηψο. Η κηζζνινγηθή πξνζαξκνγή επέξρεηαη ηελ 1
ε
-1-2020. Αλ 

πξνθχπηνπλ ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ δηθαηνχληαλ σο 

εξγαδφκελνη ζε Τ.Ε.Θ., ε δηαθνξά δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή. Η ελ ιφγσ πξνζσπηθή 

δηαθνξά κεηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε κειινληηθή αχμεζε ησλ απνδνρψλ, πιελ ηεο 

ρνξήγεζεο παξνρψλ θαη επηδνκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 155 ηνπ λ. 

4472/2017 (Α΄ 74). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4386/2016 (Α΄ 83).  

β) Οη εθθξεκείο δηαδηθαζίεο θξίζεο θαη κνληκνπνίεζεο κειψλ Ε.ΔΘ.Π θαη Ε.Τ.Ε.Π. 

νινθιεξψλνληαη απφ ηα φξγαλα ηνπ Τκήκαηνο ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν 

εληάζζνληαη. 



 

 

10. Τν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ 1
ε
-10-2018 ζην Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, κεηαθέξεηαη 

απηνδηθαίσο ζην Θφλην παλεπηζηήκην ζε αληίζηνηρε ζέζε απηήο πνπ θαηέρεη (νξγαληθή 

ζέζε ή πξνζσπνπαγή) κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία/εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ζηνλ ίδην θιάδν, ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα θαη κε ην 

βαζκφ πνπ θαηέρεη. Γηα ηελ αιιαγή ηεο πφιεο εξγαζίαο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ 

ππαιιήινπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ηδξχκαηνο. Οη δηθεγφξνη κε 

ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη πάγηα έκκηζζε εληνιή κεηαθέξνληαη απηνδίθαηα θαη 

εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην 

Θφλην παλεπηζηήκην κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα 

δηάξθεηα. 

11. Πξνζσπηθφ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο, 

αθαδεκατθνί ππφηξνθνη, θαζψο θαη ινηπέο θαηεγνξίεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 

εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην 

Θφλην παλεπηζηήκην κε ην ίδην θαζεζηψο, ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα. Τν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπλαθζείζεο ζπκβάζεηο έξγνπ. 

12. Οη θελέο ζέζεηο πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ 

κεηαθέξνληαη ζην Θφλην παλεπηζηήκην. Θέζεηο κειψλ Δ.Ε.Π., Ε.ΔΘ.Π. θαη Ε.Τ.Ε.Π. 

γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί εγθξηηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) πξνθεξχζζνληαη απφ ην Θφλην 

παλεπηζηήκην. 

13. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα 

ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, φπσο ηδίσο δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ζέζεο, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. 

 

 

Άπθπο 5 

Φοιηηηέρ ηος Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήζων 

 

1. Οη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ζε Τκήκαηα ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, ήηνη φζνη θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ νινθιεξψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξεψζεηο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, εληάζζνληαη ζηα 



 

 

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ή ηεο 

παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, Τκήκαηα ηνπ Θνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε δηθαίσκα λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 6.  

2. Οη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηνπ Τ.Ε.Θ. 

Θνλίσλ Νήζσλ, δειαδή φζνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξεψζεηο γηα ηε 

ιήςε πηπρίνπ, εληάζζνληαη ζε Τκήκα ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθψλ Επηζηεκψλ ηνπ 

Θνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Σπγθιήηνπ, κε δηθαίσκα λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 6. 

3. Η εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ Τκεκάησλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ ζπλερίδεηαη 

κεηαβαηηθά κέρξη ηελ απνθνίηεζε ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ, θαηά ηελ 1
ε
-10-2018, 

θνηηεηψλ θαη φζσλ εγγξαθνχλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019. Πξνγξάκκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ ζπλερίδνληαη έσο 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ εγγεγξακκέλνπο έσο θαη ην ρεηκεξηλφ 

εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-2019 θνηηεηέο. Οη θνηηεηέο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Τκήκαηνο Τ.Ε.Θ. εηζαγσγήο ηνπο θαη ιακβάλνπλ ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ 

Τκήκαηνο Τ.Ε.Θ..  

4. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, αξκφδηα είλαη ηα κέιε Δ.Ε.Π. πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα αληίζηνηρα Τκήκαηα Τ.Ε.Θ., θαη ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα αλαηεζεηκέλα 

ζε απηά δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην Τκήκα πξνέιεπζεο, ζε πξνπηπρηαθέο θαη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαζψο θαη φζα ηνπο αλαηεζνχλ κε απφθαζε ησλ νξγάλσλ 

ηνπ Τκήκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν εληάζζνληαη. Σρεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

κπνξεί λα αλαηίζεληαη θαη ζε άιια κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ ηδξχκαηνο.  

5. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ παξνρή ηίηισλ ζπνπδψλ, 

ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ, θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ζε απνθνίηνπο ησλ Τκεκάησλ απηψλ, αξκφδηα είλαη 

ηα φξγαλα ησλ αληίζηνηρσλ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ή ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, Τκεκάησλ ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Εηδηθά γηα ην Τκήκα Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ, ε επζχλε νινθιήξσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλαηίζεληαη 

ζε  Τκήκα ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθψλ Επηζηεκψλ ηνπ Θνλίνπ  παλεπηζηεκίνπ κεηά απφ 

απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ. Σε θάζε πεξίπησζε, κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηα 



 

 

θαζήθνληα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζε άιια φξγαλα ηνπ 

ηδξχκαηνο.  

6. Οη θνηηεηέο πνπ εμεηάδνληαη επηηπρψο ζε φια ηα απαηηνχκελα γηα ηε ιήςε πηπρίνπ 

ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα ζεσξεηηθά καζήκαηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ 

Τκήκαηνο Τ.Ε.Θ. εηζαγσγήο ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε αίηεζε, πνπ θαηαζέηνπλ 

ζηε γξακκαηεία ηνπ αληίζηνηρνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 4 ή ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, Τκήκαηνο, αληί λα νξθηζηνχλ θαη 

λα ιάβνπλ πηπρίν Τ.Ε.Θ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3, λα παξαθνινπζήζνπλ επηπιένλ 

καζήκαηα ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ αληίζηνηρνπ 

Τκήκαηνο παλεπηζηεκίνπ θαη λα ιάβνπλ πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Η 

αίηεζε ππνβάιιεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ζην ηειεπηαίν κάζεκα, άιισο εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο. Τα επηπιένλ καζήκαηα θαζνξίδνληαη κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Τκήκαηνο, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο Τκήκαηνο, κε ηελ νπνία 

γίλεηαη αληηζηνίρηζε καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο Τ.Ε.Θ. κε 

καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δελ 

αληηζηνηρείηαη κε κάζεκα θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ε πξαθηηθή άζθεζε, εθηφο αλ πεξηιακβάλεηαη 

πξαθηηθή άζθεζε θαη ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Γηα ηα καζήκαηα πνπ νινθιήξσζε επηηπρψο ν θνηηεηήο θαη ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. 

7. Οη θνηηεηέο πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018- 2019 έρνπλ 

ππεξβεί ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, 

ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηέζζεξα (4) 

εμάκελα, έρνπλ κφλν ην δηθαίσκα λα νινθιεξψζνπλ ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ 

Τκήκαηνο Τ.Ε.Θ..  

8. Οη εγγξαθέο λέσλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο κεηεγγξαθήο ζηα Τκήκαηα 

ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019 νινθιεξψλνληαη 

θαλνληθά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

 

 

 



 

 

Άπθπο 6 

 

1. Δηαδηθαζηηθέο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απνξξφθεζε ησλ 

Τκεκάησλ ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, ε νξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ 

Τκεκάησλ θαη ε θαηαλνκή ζε απηέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο 

Σπγθιήηνπ ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα θαη κε φζα νξίδνληαη ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο.  

2. Εθθξεκείο ππνζέζεηο κειψλ Δ.Ε.Π. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, παξαπέκπνληαη θαη θξίλνληαη απφ ην αξκφδην πιένλ 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κειψλ Δ.Ε.Π. παλεπηζηεκίσλ. 

3. Εθθξεκείο δηαδηθαζίεο (φπσο κεηαηάμεηο θιπ.) ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. 

4. Μέινο Δ.Ε.Π. πνπ θαηέρεη ηαθηηθή ζέζε σο κέινο Δ.Ε.Π. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ 

θαη εληάζζεηαη ζε πξνζσπνπαγή ζέζε ζην Θφλην παλεπηζηήκην, έρεη δηθαίσκα λα 

εθιεγεί ή λα νξηζηεί θνζκήηνξαο, πξφεδξνο Τκήκαηνο, δηεπζπληήο Τνκέα, ζχκθσλα 

κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην λ. 4485/2017. Σε ζέζε πξχηαλε θαη αληηπξχηαλε 

εθιέγνληαη κφλν νη θαηέρνληεο νξγαληθή ζέζε ζην Θφλην παλεπηζηήκην. Εάλ κέινο 

Δ.Ε.Π. επηζπκεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα πξχηαλεο ή αληηπξχηαλεο ε αίηεζε 

κεηαηξνπήο ηεο ζέζεο ηνπ εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Τα κέιε Δ.Ε.Π. πνπ 

θαηέρνπλ, θαηά ηελ 1
ε
-10-2018, πξνζσπνπαγή ζέζε ζην Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ Νήζσλ, θαη 

παξακέλνπλ ζε πξνζσπνπαγή ζέζε ζην Θφλην παλεπηζηήκην, δελ έρνπλ δηθαίσκα 

εθινγήο ζε ζέζε κνλνπξφζσπνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο. ια ηα κέιε Δ.Ε.Π. 

ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο Τκεκάησλ θαη Τνκέσλ θαη ζηα 

εθιεθηνξηθά ζψκαηα γηα αλάδεημε ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ. 

5. Mέιε Δ.Ε.Π. πνπ θαηείραλ ηαθηηθέο ζέζεηο σο κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Τ.Ε.Θ. Θνλίσλ 

Νήζσλ θαη εληάζζνληαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, κεηέρνπλ ζηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011 εθηφο 

φπνπ απαηηείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ θαζεγεηή α΄ βαζκίδαο, νπφηε κεηέρνπλ κφλν νη 

θαζεγεηέο α΄ βαζκίδαο πνπ θαηέρνπλ ηαθηηθή ζέζε ζην Θφλην παλεπηζηήκην. 

Εθιεθηνξηθά πνπ έρνπλ ήδε ζπγθξνηεζεί δελ ζίγνληαη. 

6. Καηαξγνχληαη ηα π.δ. 343/94 (Α' 181) θαη 84/13 (Α΄ 124), κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5.  

 

 



 

 

 Άπθπο 7  

Επεςνηηικό Κένηπο Ιονίος πανεπιζηημίος 

 

1. Θδξχεηαη ζην Θφλην παλεπηζηήκην εξεπλεηηθφ θέληξν σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Σπγθιήηνπ θαη ηνπ 

Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Εξεπλψλ Θνλίσλ Νήζσλ» 

(Κ.Ε.Θ.Ν.).  

2. Η έδξα ηνπ Κ.Ε.Θ.Ν. είλαη ε έδξα ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ νπνίνπ ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, κέρξηο φηνπ 

απνθηήζεη ηδηφθηεηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ Κ.Ε.Θ.Ν. κπνξεί λα ηδξχνληαη γξαθεία θαη παξαξηήκαηα ζε άιιεο 

πφιεηο ηεο Ειιάδαο. 

3. Σθνπφο ηνπ Κ.Ε.Θ.Ν. είλαη ε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

ε ζπκβνιή ζηελ εμεηδίθεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε δεκφζηνπο 

θαη ηδησηηθνχο θνξείο, ε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ε πξνβνιή ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηδξχνληαη ηλζηηηνχηα ζην Κ.Ε.Θ.Ν. 

4. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, ην Κ.Ε.Θ.Ν.:  

α) εθπνλεί κειέηεο θάζε θχζεο θαη εθηειεί ή δηαρεηξίδεηαη εγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ή 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

β) ζπλεξγάδεηαη κε παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο Ειιάδαο ή ηεο αιινδαπήο θαη πξνσζεί 

ηελ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

γ) ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ην ειιεληθφ δεκφζην, λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηνπο Ο.Τ.Α., ηηο θαηά ηφπνπο Πεξηθέξεηεο, 

ζπλεηαηξηζκνχο, επηζηεκνληθέο ελψζεηο, θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη Α.Ε.Θ. 

θαη επηζηεκνληθά ή ηερλνινγηθά πάξθα, δηακεζνιαβψληαο ζηε δηαζχλδεζε ηεο 

έξεπλαο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παξαγσγή αγαζψλ,  

δ) ζπλεξγάδεηαη κε έιιελεο θαη μέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, 



 

 

ε) αλαπηχζζεη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ηνπο παξαπάλσ 

ζθνπνχο.  

5. Η Σχγθιεηνο ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ νξίδεη, κε απφθαζή ηεο, ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ ηλζηηηνχησλ, κέιε Δ.Ε.Π. ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη πξνΐζηαληαη ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ ηλζηηηνχησλ θαη έρνπλ ηξηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 

Επηπιένλ θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Ε.Θ.Ν. Οη δηεπζπληέο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηλζηηηνχηνπ, ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ εξεπλεηηθνχ 

θέληξνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηλζηηηνχηνπ, ηελ 

θαηάξηηζε ζρεδίνπ γηα ηα θνλδχιηα ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

θέληξνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ θαη αζθνχλ θάζε άιιε 

αξκνδηφηεηα πνπ ηνπο αλαηίζεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

6. Οη πφξνη ηνπ Κ.Ε.Θ.Ν. είλαη: 

α) επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ ρνξεγνχληαη ζην Θφλην παλεπηζηήκην εηδηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, 

β) ρξεκαηνδνηήζεηο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, ην ειιεληθφ δεκφζην, ρνξεγίεο απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, 

γ) δσξεέο, θιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο θαη θάζε είδνπο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο 

ή παξνρέο εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

δ) έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ εθηέιεζε ή ηελ αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Θ.Δ., 

δηεζλψλ θαη κε νξγαληζκψλ θαη ηδησηψλ) ή ηελ δηάζεζε πλεπκαηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγεη ην Κ.Ε.Θ.Ν., 

ε) ηφθνη απφ θαηαζέζεηο, 

ζη) πξφζνδνη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Κ.Ε.Θ.Ν., επηρνξεγήζεηο απφ 

άιιεο πεγέο θαη 

δ) ινηπά πάζεο θχζεσο έζνδα. 

7. α) Τν Κ.Ε.Θ.Ν. δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

ηξηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νξίδεηαη, 

ζπγθξνηείηαη ή αλαζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 

απνηειείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηλζηηηνχησλ, ηνπο νπνίνπο νξίδεη ε Σχγθιεηνο 

ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ θαη δχν (2) κέιε, ηα νπνία νξίδεη ν Υπνπξγφο Παηδείαο, 



 

 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μεηαμχ ησλ δχν (2) απηψλ κειψλ είλαη θαη ν πξφεδξνο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

β) Τα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη θαζεγεηέο Α.Ε.Θ., επηζηήκνλεο κε 

δηεζλέο θχξνο, δηνηθεηηθή πείξα θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηα 

αληηθείκελα ησλ ηλζηηηνχησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, κε εκπεηξία ζηελ 

πξνζέιθπζε ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή έξγα θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

γ) Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ειιείπεη ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ή θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθνχληαη 

απφ ηνλ αληηπξφεδξν, ν νπνίνο νξίδεηαη θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, θαηφπηλ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο κεηαμχ ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ. Σε 

πεξίπησζε πνπ ειιείπεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ θάπνηνο 

δηεπζπληήο ηλζηηηνχηνπ, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθνχληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ.  

δ) Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηνίθεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, ζηε δηαρείξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ζηε 

δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ θαη γεληθά γηα θάζε ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

8. Σην Κ.Ε.Θ.Ν. ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθφ ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ, θαηφπηλ 

απφθαζεο ηεο Σπγθιήηνπ. Σην Κ.Ε.Θ.Ν. επίζεο απαζρνιείηαη πξνζσπηθφ κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ ή κε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζην 

πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ πνπ απηφ δηαρεηξίδεηαη. 

9. Σην Κ.Ε.Θ.Ν. εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 έσο 67 ηνπ λ. 

4485/2017 πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζηηο πξνκήζεηεο, ζηνλ ηξφπν απαζρφιεζεο θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Ε.Θ.Ν. θαη ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ πνπ απηφ 

δηαρεηξίδεηαη.  

10. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη εληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, θαηαξηίδεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 



 

 

θέληξνπ. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ηδίσο ηα αθφινπζα 

ζέκαηα: 

α) νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, 

β) ε εμεηδίθεπζε ησλ πξνζφλησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη νη δηεπζπληέο ησλ ηλζηηηνχησλ,  

γ) ε δηαδηθαζία παχζεο κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

δ) ε εζσηεξηθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, 

ε) νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, 

ζη) νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, 

δ) νη δηαδηθαζίεο θαη θάζε εηδηθφ δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ηηο ακνηβέο θαη 

ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηα έξγα ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, 

ε) νη ηξφπνη δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 

ζ) ε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο (πλεπκαηηθήο θαη 

βηνκεραληθήο) ηδηνθηεζίαο, 

η) ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο, 

ηα) θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ 

θαη θάζε άιιν ζέκα αλαγθαίν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ. 

Έσο ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ηα αλσηέξσ ζέκαηα ξπζκίδνληαη 

κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Θνλίνπ παλεπηζηεκίνπ. 

 

 

Άπθπο 8 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 

 

 


