
επιτυχούς ολοκλήρωσης των µαθηµάτων, η εκπόνηση
εργασιών ή η συµµετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες, καθώς και η ελάχιστη επίδοση
του φοιτητή κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα, προκειµένου ο
φοιτητής να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης και
των επόµενων εξαµήνων σύµφωνα µε το άρθρο 35,
η) οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και τα σχε-

τικά µε την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, 
θ) ο τρόπος αναπλήρωσής των µαθηµάτων, 
ι) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.,
ια) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υπο-

τροφιών,
ιβ) οι διαδικασίες αξιολόγησης των µαθηµάτων και των

διδασκόντων από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, 
ιγ) η διαδικασία ορισµού επιβλέποντα και εξεταστικής

επιτροπής διπλωµατικής εργασίας, που προβλέπονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 34, και τα ειδικότερα κα-
θήκοντά τους,
ιδ) το ύψος των τυχόν προβλεπόµενων τελών φοίτη-

σης και η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής τους,  
ιε) το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος του απο-

νεµόµενου διπλώµατος (Δ.Μ.Σ.),
ιστ) ειδικότερα θέµατα του παραρτήµατος διπλώµα-

τος, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),
ιζ) τα ειδικότερα ζητήµατα διοικητικής, τεχνικής και οι-

κονοµικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.,
ιη) η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των µαθηµά-

των, σεµιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,
ιθ) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρό-

σκλησης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και
κάθε θέµα σχετικό µε τους επισκέπτες διδάσκοντες της
παραγράφου 5 του άρθρου 36,
κ) οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής

αφυπηρετησάντων µελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 36, και
κα) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λει-

τουργία του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τµήµατος. 
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καταρ-

τίζεται ο Κανονισµός Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµα-
τος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδι-
κτυακό τόπο του Τµήµατος και κοινοποιείται στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και στον ο-
ποίον καθορίζονται: 
α) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης δι-

δακτορικών σπουδών, καθώς και εκπόνησης διδακτορι-
κής διατριβής ακόµη και από µη κάτοχο Δ.Μ.Σ.,
β) ο χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-

ρικής διατριβής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι
γλώσσες υποβολής του προτεινόµενου τίτλου και προ-
σχεδίου της διατριβής, η γλώσσα εκπόνησης της διδα-
κτορικής διατριβής, 
γ) η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής δια-

τριβής και ο µέγιστος αριθµός υποψήφιων διδακτόρων
που µπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα,
δ) ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις αντικατάστα-

σης επιβλέποντος σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 39,
ε) η προθεσµία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ετή-

σια προφορική παρουσίαση αναφορικά µε την πρόοδο
της διατριβής, την υποβολή του υποµνήµατος της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 40,
στ) η υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής των υποψή-

φιων διδακτόρων ανά ακαδηµαϊκό έτος, µέγιστος χρό-
νος ολοκλήρωσης της διατριβής, η υποχρέωση παρακο-

λούθησης ή συµµετοχής σε µαθήµατα, εργαστήρια ή σε-
µινάρια σχετικά µε τη διδακτορική διατριβή, πρόσθετες
υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, όπως (ενδιά-
µεσα παραδοτέα) και των επιβλεπόντων αυτών, όπως
(περιοδικές εκθέσεις προόδου), λόγοι και διαδικασία δια-
γραφής από τα µητρώα υποψήφιων διδακτόρων,
ζ) λεπτοµέρειες σχετικά µε την οριστικοποίηση του

προσωρινού τίτλου, τη δηµόσια υποστήριξη της διδακτο-
ρικής διατριβής, πρόσθετες προϋποθέσεις σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41, τα
σχετικά µε την απονοµή του διδακτορικού τίτλου, η µορ-
φή και το περιεχόµενο του διδακτορικού τίτλου, 
η) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λει-

τουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 46
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών 

µεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελµατικά 
προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’
ελάχιστον δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα (υποχρεωτικά
εξάµηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος σύµφωνα µε
το πρόγραµµα σπουδών), οδηγεί στην απονοµή ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέ-
δου (integrated master) στην ειδικότητα του Τµήµατος,
αν στο πρόγραµµα σπουδών:
α) περιλαµβάνονται µαθήµατα ώστε να διασφαλίζεται: 
αα) η θεµελίωση στις βασικές επιστήµες και τέχνες, 
ββ) η ανάπτυξη των µαθηµάτων κορµού της ειδικότη-

τας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειµέ-
νου, 
γγ) η εµβάθυνση και η εµπέδωση σε υψηλό επίπεδο

των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειµένου
της ειδικότητας,
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής

εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου κατ’
ελάχιστον. 

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλη-
τος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τµήµατος, απευθύνει αίτηµα στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο οποίος, ύστερα
από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφό-
σον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει
σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώµες του προηγού-
µενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από την περιέλευση του ερωτήµατος από τον Υ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Μετά την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπα-
στος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την η-
µεροµηνία απονοµής του πτυχίου ή διπλώµατος και κα-
ταλαµβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου. Ο ενιαίος και αδιάσπα-
στος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου δεν
προσδίδει επιπλέον µοριοδότηση σε διαγωνισµούς, ούτε
επιφέρει µεταβολές, όπως ιδίως µισθολογικές και βαθ-
µολογικές.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
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του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα από εισήγηση πενταµελούς επιστηµονικής επι-
τροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα σχετικά µε
το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελµατικές δραστηριότη-
τες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπου-
δών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., στους
οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Για τη σύνθεση των επιστηµονικών επιτροπών του προη-
γούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη το γνωστικό αντι-
κείµενο που θεραπεύει κάθε Τµήµα.

4. Για πτυχιούχους Τµηµάτων Μηχανικών Τ.Ε. των
Τ.Ε.Ι., οι ως ανωτέρω επιστηµονικές επιτροπές είναι ε-
πταµελείς. Τρία από τα µέλη κάθε επιτροπής είναι ο Γενι-
κός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ο οποίος προεδρεύει των επιτροπών, έ-
να µέλος Δ.Ε.Π. Πολυτεχνικής Σχολής και ένα µέλος
Δ.Ε.Π. Τµήµατος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζο-
νται µε τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά µέλη µε τους
αναπληρωτές τους ορίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3.

5. Τα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται σύµφωνα
µε τις παραγράφους 3 και 4, ισχύουν και για τους απο-
φοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τµήµατος, που αποφοίτησαν
πριν τη δηµοσίευσή τους, καθώς και για τους αποφοί-
τους των Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή µετονο-
µάστηκαν, σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα
69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123),
84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130),
91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133),
100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄
136), 103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013
(Α΄ 190). 

Άρθρο 47
Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται Επιτροπή Δεοντολογίας, η
οποία απαρτίζεται από τους Κοσµήτορες του οικείου
Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων,
Φοιτητικής Μέριµνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ο Αντι-
πρύτανης προΐσταται της Επιτροπής και σε περίπτωση α-
πουσίας 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 συµµε-
τοχή 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 τή-

ρηση και εφαρµογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κα-
νόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτα-
νη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύµατος
στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους,
δ) εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη α-

ναφορά - καταγγελία φοιτητών, µελών Δ.Ε.Π., µελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών δι-
δασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέµατα της
αρµοδιότητάς της, προκειµένου να διαπιστώσει την πα-
ράβαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας ή διε-
ρευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύ-
τανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολο-
γίας ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχι-
κού παραπτώµατος, αποστέλλει το σχετικό πόρισµα
στον Πρύτανη, προκειµένου αυτός να αξιολογήσει το
περιστατικό 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, ι-
δρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βί-
ου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της Συγκλήτου α-
ναγράφει 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 συνερ-
γασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων επιµόρφωσης, συ-
νεχιζόµενης 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 α-
ναγνωρισµένα ως οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής, µε
απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, ύστερα από εισή-
γηση του Συµβουλίου του Κέντρου. Αρµόδιος για το σχε-
διασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και
προγράµµατος επιµόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόµε-
νης 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, πέραν των σπουδών πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου κύκλου και µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 1, παρέχεται αποκλειστι-
κά µέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Την ευθύνη τήρησης της διά-
ταξης των προηγούµενων εδαφίων φέρει η Σύγκλητος
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 ει-
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