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Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λο-

γαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαι-

δευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολο-

γικών Φορέων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΕΘ.Α.Α.Ε.)

Άρθρο 1

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Η ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή  Δια-
σφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» 
(Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 
10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και μετονομάστηκε σε «Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση» («Α.Δ.Ι.Π.») με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μετονομάζεται σε 
«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με διε-
θνή ονομασία «Hellenic Authority for Higher Education» 
(H.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική 
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών 
και Οικονομικών, κυρώνεται ο Οργανισμός – Κανονισμός 
Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την 
ίδια και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης 
και λειτουργίας της, καθώς και τα ειδικότερα θέματα 
υπηρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσω-
πικού της.

Άρθρο 2

Αποστολή της Αρχής

1. Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της 
αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.: 

α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της 
εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και 
στην κατανομή της επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και

β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουρ-
γίας των Α.Ε.Ι. 

2. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας 
της και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσει και τις αποφάσεις που λαμβάνει στο 
πλαίσιο της αποστολής της.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.: 
α) διατηρεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη-

μα, διασυνδεδεμένο με τα αντίστοιχα των Α.Ε.Ι. και του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την 
άντληση και διαχείριση των δεδομένων της ανώτατης 
εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των 
στόχων της, στο πλαίσιο των διατάξεων του Γενικού Κα-
νονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137),

β) συμμετέχει ως μέλος ή συνεργάζεται σε διεθνή δί-
κτυα, φορείς ή οργανισμούς και εν γένει νομικές οντότη-
τες, που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την 
αποστολή της. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη και εφαρμό-
ζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις κατευθύνσεις 
(Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance 
in Higher Education-ENQA).

4. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις υπη-
ρεσίες της ΕΘ.Α.Α.Ε., να απαντούν άμεσα στα ερωτήματά 
της και να της υποβάλουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 3

Ανώτατο Συμβούλιο

1. Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο, ως το ανώτατο 
διοικητικό όργανο της Αρχής. Το Ανώτατο Συμβούλιο 
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 
τρία μέλη, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή 
αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν 
ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του εξωτερικού. Ο Πρόεδρος επιλέγεται με 
απόφαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και 
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προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών 
φορέων στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση 
του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.».

γ) Ύστερα από την παράγραφο 7, προστίθεται παρά-
γραφος 7Α ως εξής: 

«7Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με 
τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των εκπαιδευ-
τικών εκδρομών και επισκέψεων, καθώς και εν γένει με 
την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7.».

Άρθρο 50

Τροποποίηση της παραγράφου 5 

του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπι-
κού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν ανα-
γνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από 
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή από-
φαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει 
του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκ-
παιδευτικού,

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτο-
ρικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 
αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς 
αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

Άρθρο 51

Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας που 
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A΄38), όπως αυτό προστέθη-
κε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 
(Α΄13), οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδη-
μαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια 
των εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου 
σπουδών, σύμφωνα με το τότε ισχύον ενδεικτικό πρό-
γραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) 
εξάμηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δή-
λωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία να 
δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον 
πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν 
τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης 
πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
και αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιον-
δήποτε λόγο. 

Άρθρο 52

Θέματα πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού 

προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 
(Α΄220) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: 

«ε) η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει.».

Άρθρο 53

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 

(Α΄ 296)

Ύστερα από την παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των, που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως η 
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70), προστίθενται 
παράγραφοι 4Α και 4Β ως εξής:

«4Α. Η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας 
εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη 
στελέχωση των μουσικών σχολείων, μέσω μετάθεσης, 
απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης 
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μουσι-
κής παιδείας. Ειδικότερα για τα θέματα μεταθέσεων και 
αποσπάσεων, εισηγείται εντός εύλογου χρόνου που δεν 
μπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων μετάθεσης 
και απόσπασης. Για την εξέταση των θεμάτων στελέχω-
σης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην οποία 
συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συ-
ντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μουσικής παιδείας και 
δύο (2) εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας με αυξημένα 
προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους αναπληρωτές 
τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

4Β. Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας 
εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στε-
λέχωση των καλλιτεχνικών σχολείων, μέσω μετάθεσης, 
απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης ανα-
πληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής 
παιδείας, εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι 
πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
διαβίβασης των αιτήσεων. Για την εξέταση των θεμάτων 
στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην 
οποία συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καλλιτεχνικής παι-
δείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής παιδείας 
με αυξημένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».


