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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 1 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
Αντικείμενο − Σκοποί

Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της 
έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος 
αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του 
Κράτους το οποίο και μεριμνά, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, με γνώμονα 
το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που 
απαιτούνται για το σκοπό αυτό.»

Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 2 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νό−
μου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται 
από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού 
και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν:

1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα»: τα Ιδρύματα που 
ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011.

2. «αξιολόγηση»: η διαδικασία καταγραφής και αποτί−
μησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στό−
χο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
τη βελτιστοποίηση των υποδομών που υπάρχουν και 
την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, 
δημοσίων και μη, στα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα.

3. «αριστεία»: η δυναμική διαδικασία η οποία απο−
σκοπεί στη συστηματική επιδίωξη υψηλής επιστημονι−

κής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και 
ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη του 
βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε θεματική περιοχή 
δραστηριοποίησης.

4. «βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραματική ερ−
γασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και 
κατανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης.

5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)»: γενικός 
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Ενοποιημένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

6. «δαπάνες προσωπικού»: οι κάθε φύσεως αμοιβές 
που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την εργασία 
που επιτελέσθηκε από το σύνολο του προσωπικού των 
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.

7. «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευματική και η βιο−
μηχανική ιδιοκτησία και ιδίως τα περιουσιακά και τα 
ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις 
εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.

8. «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο 
ενεργειών, μέσα στο οποίο υλοποιούνται και χρημα−
τοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην 
ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της 
χώρας.

9. «ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενί−
σχυσης που εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων 
δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επι−
βαρύνσεων.

10. «ένωση καινοτομίας (Innovation Union)»: πρωτοβου−
λία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική με την 
ονομασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, με κατάλ−
ληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινο−
τομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικές και 
άλλης φύσεως προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, 
η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, 
η υγεία και η δημογραφική γήρανση.

11. «Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΤΠ)»: πε−
ριοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημι−
ουργούνται με σκοπό: την ενίσχυση των δεσμών των 
ακαδημαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με 
τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά 
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«Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, ο 
Γενικός Διευθυντής μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες 
του Γενικού Γραμματέα».

23. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 
του, αναριθμούμενου σε 12, άρθρου 14 του Οργανισμού 
του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «και τα λοιπά στοι−
χεία τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 
34 του από 18.1.1941 κανονιστικού διατάγματος».

24. Στην περίπτωση β΄ του αναριθμούμενου σε 14 άρ−
θρου 16 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η λέξη «εκά−
στοτε» αντικαθίσταται από τη λέξη «διατελέσαντες».

25. Στο αναριθμούμενο σε 15 άρθρο 17 του Οργα−
νισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 98 του 
α.ν. 2039/1939 και 110 του Αστικού Κώδικα» αντικαθίστα−
ται από τη φράση «των άρθρων 52 του ν. 4182/2013 και 
110 του Αστικού Κώδικα».

Άρθρο 75

1. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4369/2016 (Α΄33) παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμ−
βρίου 2016.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Έως την ένταξη των Πράξεων «Ενθάρρυνση και 
υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερει−
ακό και τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της 
προγραμματικής περιόδου 2014−2020, η χρηματοδότηση 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως 
της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της 
περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του παρόντος καλύ−
πτεται από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, 
οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας 
στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην 
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρμόδιων φο−
ρέων για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, 
βάσει απολογιστικών στοιχείων. Οι διατάξεις του προ−
ηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε περίπτωση μη 
ένταξης των ως άνω Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
της προγραμματικής περιόδου 2014−2020.»

3. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν. 4342/2015 (Α΄143), ως προς το μέρος που αφορά το 
Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότη−
τας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς και τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τον Ξενώνα 
Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των δήμων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2016.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Έως την ένταξη των Πράξεων «Λειτουργία δομών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 
των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας− Λειτουρ−
γία ξενώνων φιλοξενίας» και «Λειτουργία δομών και υπη−
ρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών για την καταπολέμηση της βίας−Λειτουργία 
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμά−
των βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της 
προγραμματικής περιόδου 2014−2020, η χρηματοδότηση 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως 
της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 

καλύπτεται από πιστώσεις: α) του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, β) πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, 
οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας 
στους δήμους που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της 
αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων. 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται 
και σε περίπτωση μη ένταξης των ως άνω Πράξεων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 
2014−2020.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 28 
Απριλίου 2016.

Άρθρο 76

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 
του ν. 4099/2012, όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο, 
ως ακολούθως:

«Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων 
του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ 
του ν. 4325/2015 (Α΄47) και για τις συμβάσεις του προ−
σωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατε−
πειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον το−
μέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστή−
ματος δώδεκα (12) μηνών.»

Άρθρο 77

Η αντιστοιχία Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ που πε−
ριλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 139804/Β1/2014 υπουρ−
γική απόφαση που εκδόθηκε ως εξουσιοδότηση του 
ν. 4264/2014, άρθρο 53 παράγραφος 5, επεκτείνεται και 
ανάμεσα στα Τμήματα: Εικαστικών Τεχνών της Ανώ−
τατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικα−
στικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε−
δονίας.

Κατ’ εξαίρεση όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ πά−
σχουν βάσει αποδεικτικών των ΚΕΠΑ με αναπηρία 
τουλάχιστον 67%, δύνανται χωρίς περιορισμούς να 
μετεγγράφονται στην πόλη που ακολουθούν τη θε−
ραπευτική τους αγωγή, στα αντίστοιχα τμήματα των 
Σχολών της ίδιας επιστημονικής ή γνωστικής κατεύ−
θυνσης, που έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών και στα 
οποία τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που 
υπηρετούν σε αυτά, είναι κατά πλειοψηφία ίδια ή εξαι−
ρετικώς συναφή μεταξύ τους, και επίσης λαμβάνοντας 
υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων 
και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και 
τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά 
υφίστανται.

Άρθρο 78

Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 3Α, η οποία έχει ως εξής:

«3Α. α) Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, για είκοσι (20) έτη, η χρήση των ακινή−
των μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, που 
περιγράφονται στην επόμενη υποπαράγραφο, για την 
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8. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε απαραίτητο για την 
υλοποίηση της παρούσης θέμα.

Άρθρο 81

Το άρθρο 77 «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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 Διασφάλισης της Ποιό−

τητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.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 μετο−
νομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές 
των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται με παράλληλη μεταβολή του 
γνωστικού τους αντικειμένου, ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του 
τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλή−
ρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα 
σπουδών του τμήματος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


