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Αιηιολογική έκθεζη 

 

     ρ  πο   νόμ ν ρ πς μί   ρ    δ ώκ  α  η α λού   ς η  ων 

δ αδ κα  ών δ ασ ίπ  ηρ  ων μ  α  ςσ ακών  πογπαμμά ων  ων 

 αν     ημίων, ό ωρ ας ά  ποβλέ ον α    ον Ν.4485/2017  πορ  ον 
 κο ό  ηρ  ποώ η ηρ κα  δ  ςκόλςν ηρ  ηρ έπ ςναρ κα   ηρ δ δα καλίαρ 

κα   ηρ  νί σς ηρ  ηρ ας οδ οίκη ηρ  ων Ιδπςμά ων   ο  λαί  ο  ηρ 

κα οσςπούμ νηρ   ο άπ πο 16  ος Σςν άγμα ορ ακαδημαϊκήρ  λ ς  πίαρ.  

Ε δ κό  πα, κα απγούν α  δ α άξ  ρ  ος αφοπούν  έμα α αμο βών  ων 

μ λών ΔΕΠ κα   ν γέν    ος δ δακ  κού  πο ω  κού  ων  πογπαμμά ων 

μ  α  ςσ ακών   οςδών, ο  ο οί ρ δημ οςπγούν ς έπμ  πο δ ο κη  κό 
φόπ ο    ρ ς ηπ  ί ρ  ων  αν     ημίων κα ,  νίο  , α ο πέ οςν  κανούρ 

     ήμον ρ α ό  ην δ δα καλία κα   ην  αποσή  ξ  δ κ ςμένηρ γνώ ηρ 

  οςρ μ  α  ςσ ακούρ φο  η έρ. Π πα  έπω, δ  ςκολύν  α  η  πο έλκς η 

κα αξ ωμένων      ημόνων   α  πογπάμμα α μ  α  ςσ ακών   οςδών, μ  

 ην α αλλαγή α ό   ρ δ αδ κα   κέρ ς οσπ ώ   ρ  ος έ      ο μέσπ  

 ήμ πα   σύον  λαί  ο. 

Τέλορ, κα ί  α α   ςέλ κ ο κα    ο λ   οςπγ κό  ο  λαί  ο  πο ο οίη ηρ 
 ων  ποϋ ολογ  μών  ων  πογπαμμά ων μ  α  ςσ ακών   οςδών,    

  πί  ω η  ος η  πο ο οίη η αφοπά ή  ονορ  ημα ίαρ αναμόπφω η  ος 

 ποϋ ολογ  μού  ος Π Σ. 

 

 



 

 

Πίνακαρ ηποποποιούμενων-καηαπγούμενων διαηάξεων 

 
Α. Καηαπγούμενερ Γιαηάξειρ 

 

1. Η  απ. 3  ος άπ πος 36 ν.4485/2017, ωρ   σύ  , έσ   ωρ  ξήρ: 
 

“3. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ακνηβή κέινπο Δ.Ε.Π. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

Π.Μ.Σ., κε ηε κνξθή καζήκαηνο, ζεκηλαξίνπ ή εξγαζηεξίνπ, απνηειεί ε 

δηδαζθαιία ρσξίο ακνηβή, επηπιένλ ησλ λνκίκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ελφο 

καζήκαηνο, ζεκηλαξίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αληίζηνηρα, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα 

Π.Μ.Σ. ηνπ Τκήκαηφο ηνπ ή άιινπ Τκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Ε.Ι., 

εθφζνλ ζην Τκήκα ηνπ δελ ιεηηνπξγεί Π.Μ.Σ.. Η ακεηβφκελε θαη ε ρσξίο 

ακνηβή δηδαζθαιία είλαη ίζεο δηάξθεηαο θαη παξέρνληαη κέζα ζην ίδην ή άιιν 

αθαδεκατθφ εμάκελν, ζε θάζε, φκσο, πεξίπησζε κέζα ζην ίδην αθαδεκατθφ 

έηνο.”. 

2. Η  απ.4  ος άπ πος 36 ν.4485/2017, ωρ   σύ  , έσ   ωρ  ξήρ: 

“4. Η ακνηβή ησλ κειψλ Δ.Ε.Π. γηα ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Π.Μ.Σ. δελ ππεξβαίλεη αλά κήλα ην ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%) ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ. 4472/2017.Η ζπκκεηνρή 

ζε Π.Μ.Σ. ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή 

άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ` ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4009/2011 θαη ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 

4310/2014 (Α` 258).” 

3. Η  απ.5  ος άπ πος 36 ν.4485/2017, ωρ   σύ  , έσ   ωρ  ξήρ: 

“5. Με απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ Π.Μ.Σ., θαινχληαη απφ ηελ εκεδαπή ή 

ηελ αιινδαπή, σο επηζθέπηεο, θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζέζε ή 

πξνζφληα θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, θαιιηηέρλεο ή 

επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή 

εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ., γηα ηελ θάιπςε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Π.Μ.Σ.. Η πξφζθιεζε επηζθέπηε απφ ηελ 

αιινδαπή πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηίζεηαη δηδαζθαιία, κε 

ηε δηαδηθαζία θαη φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ, θαηά ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζηα κέιε Δ.Ε.Π. 

ηνπ Ιδξχκαηνο. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν θαινχκελνο 

δηδάζθεη εζεινληηθά, ρσξίο ακνηβή, απνδεκίσζε ή άιιε νηθνλνκηθή 

απνιαβή πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

ππνπαξάγξαθν Δ9 ηεο παξ. Δ` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015.” 



 

Β. Τποποποιούμενερ Γιαηάξειρ 

 

1. Το άπ πο 37 ν.4485/2017, ωρ   σύ  , έσ   ωρ  ξήρ: 
 

 

Άξζξν 37 

Πφξνη - ρξεκαηνδφηεζε Π.Μ.Σ. 

 

1. Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ Π.Μ.Σ. πξνέξρεηαη απφ: 
α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α.Ε.Ι. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ 

νξγάλσζή ηνπ θνξέσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43, 

 

β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, 

γ) δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α` 143), ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

ε) πφξνπο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, 

ζη) κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Εηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) ησλ Α.Ε.Ι., 
δ) θάζε άιιε λφκηκε αηηία. 

2. Σε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ελφο Π.Μ.Σ. δελ θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο σο αλσηέξσ πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη απφ ηέιε θνίηεζεο. 

3. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Α.Ε.Ι., γηα ηε ιεηηνπξγία Π.Μ.Σ., απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

πξνζκεηξάηαη ζεηηθά ην γεγνλφο ηεο ιεηηνπξγίαο Π.Μ.Σ. ρσξίο ηέιε 

θνίηεζεο. 

4. Η δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ Π.Μ.Σ. γίλεηαη απφ ηνλ Ε.Λ.Κ.Ε. θαη 

θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

α) Εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα 

νπνία θαηαλέκνληαη ζε δαπάλεο δηδαζθαιίαο, δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο, κεηαθηλήζεσλ, εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, αλαιψζηκσλ, 

ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ινηπέο δαπάλεο. 

Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηνπ ηαθηηθνχ δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Ιδξπκάησλ αθνξά ζε εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά 

λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο. 

β) Τξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ 
Ιδξχκαηνο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Π.Μ.Σ. πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηέιε θνίηεζεο. 

5. Η θαηαλνκή ηεο παξαγξάθνπ 4 δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε δσξεάο, 

θιεξνδνηήκαηνο ή ρνξεγίαο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θαζψο θαη γηα 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

6. Τα Α.Ε.Ι. δεκνζηεχνπλ εηεζίσο, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, 

απνινγηζκφ εζφδσλ - εμφδσλ, κε αλαγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ 
αλά θαηεγνξία, θαη ηδίσο ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ θνίηεζεο, ησλ ακνηβψλ 



ησλ δηδαζθφλησλ ζηα Π.Μ.Σ. θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ πνπ ηηο 

εηζέπξαμαλ.». 
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Πποηεινόμενη πύθμιζη 
 

Άπθπο … 

Τποποποιήζειρ ζηον ν.4485/2017 (Α΄114) 

 

1. Σ ο άπ πο 36 ν.4485/2017 (Α΄114)   έπσον α  ο  ακόλος  ρ 

 πο ο ο ή   ρ: 

α. Κα απγ ί α  η  απάγπαφορ 3  ος άπ πος 36  ος ν.4485/2017 (Α΄114),  
β. Δ αγπάφ  α   ο  πώ ο  δάφ ο  ηρ  απαγπάφος 4  ος άπ πος 36  ος ν. 

4485/2017, 

γ. Δ αγπάφον α   ο δ ύ  πο κα   ο  πί ο  δάφ ο  ηρ  απαγπάφος 5  ος 

άπ πος 36  ος ν.4485/2017 (Α΄114). 

 

 
2. Σ ο άπ πο 37 ν.4485/2017 (Α΄114)  πο  ί   α   απάγπαφορ 7 ωρ 

 ξήρ: 

«Ο  ποϋ ολογ  μόρ κά   Π. .Σ. δύνα α  να αναμοπφών  α  μ  α όφα η 

 ηρ Σςνέλ ς ηρ, κα ό  ν    ήγη ηρ  ος Δ  ς ςν ή  ος ο κ ίος Π. .Σ.,   ο 

 ύνολο ς ό  ην  ποϋ ό   η ό   ς άπσ   δ αφοπο οίη η   α έ οδα, ή ανά 

κα ηγοπία δα άνηρ ς ό  ην  ποϋ ό   η ό   ο   όπο   ος μ  αφέπον α  

δ ν ς  πβαίνοςν  ο 20%  ος  ποϋ ολογ  μού, κα  ς ό  ον όπο  ήπη ηρ 

κα  δ α φάλ  ηρ  ηρ δημο  ονομ κήρ οςδ   πό η αρ  ος  ποϋ ολογ  μού 

κά   Π. .Σ.» 

 

 

 


