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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1 
Νομική προσωπικότητα και λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

1. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποτελούν ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα οφείλουν να σέβονται την ελληνική 
νομοθεσία και να προωθούν πολιτικές και πρακτικές ενάντια στο ρατσισμό, την 
ξενοφοβία και την καταπάτηση της δημοκρατίας.
3. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα οφείλουν να προασπίζουν με τη λειτουργία 
τους το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο της ίσης παροχής ευκαιριών για ανώτατη 
εκπαίδευση από το κράτος προς του πολίτες. 
4. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα και τα 
όργανά τους προβλέπονται στον οργανισμό τους. 

Άρθρο 2
Ιδρυτικός φορέας ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

Ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα μπορούν να συστήσουν: 
α) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, η καταστατική και η πραγματική έδρα  των 
οποίων πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
β) η Εκκλησία της Ελλάδος.

Άρθρο 3
Αρχές αξιολόγησης και αδειοδότησης ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

1. Συστήνεται Μητρώο ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, το οποίο υπάγεται 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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2. Συστήνεται Ειδική Αρχή Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων. Αποτελείται από επτά μέλη: 

α) δύο μέλη ΔΕΠ δημοσίων ΑΕΙ 
β) δύο μέλη ΔΕΠ από πανεπιστήμια του εξωτερικού με διοικητική προϋπηρεσία 
γ) έναν εκπρόσωπο του European University Association 
δ) έναν εκπρόσωπο του European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) 
ε) ένα μέλος του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).

3. Στο πλαίσιο κάθε ιδιωτικού πανεπιστημιακού ιδρύματος λειτουργεί Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας του ιδιωτικού πανεπιστημιακού ιδρύματος με σκοπό την 
εσωτερική  αξιολόγησή του.
4. Στη διαδικασία αξιολόγησης και αδειοδότησης συμμετέχει  η Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Άρθρο 4
Αδειοδότηση ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

1. Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Υποβολή αίτησης: Αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας υποβάλλει ο ιδρυτικός 
φορέας του υπό ίδρυση πανεπιστημιακού ιδρύματος. Η αίτηση περιλαμβάνει: 

(1) την ιδρυτική πράξη  με  τον οργανισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων 
προβλέπει: τα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου, το πλαίσιο 
φοιτητικής εκπροσώπησης και τα προγράμματα φοιτητικής μέριμνας 
(2) τον εσωτερικό κανονισμό 
(3) το αναπτυξιακό σχέδιο 
(4) τα μέλη ΔΕΠ, 
(5) τα προγράμματα σπουδών για τις τέσσερις κατ’ ελάχιστο σχολές που 
θα λειτουργήσουν κατά την εκκίνηση των δραστηριοτήτων του 
πανεπιστημίου και οι οποίες  καλύπτουν τουλάχιστον τέσσερα 
διαφορετικά επιστημονικά πεδία 
(6) το σχέδιο δημιουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών το 
αργότερο δέκα χρόνια μετά τη λήψη της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας 
(7) τη στρατηγική διεθνοποίησης των προγραμμάτων σπουδών μέσω 
συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια. 

β) Σύσταση και προσωρινή άδεια λειτουργίας Τα αργότερο δύο έτη μετά την 
κατάθεση της αίτησης, διαπιστώνεται από την Ειδική Αρχή Αξιολόγησης-
Πιστοποίησης Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και την ΑΔΙΠ 

(1) η ύπαρξη της απαραίτητης κτιριακής υποδομής 
(2) η επάρκεια του προγράμματος σπουδών 
(3) η ύπαρξη του απαραίτητου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Σε 
περίπτωση θετικής κρίσης, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα σύστασης 
του ιδρύματος, χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας 
τεσσάρων ετών και συντελείται εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτικών 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

γ) Άδεια λειτουργίας: Μετά την πάροδο της τετραετίας, η Ειδική Αρχή 
Αξιολόγησης- Πιστοποίησης Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και η ΑΔΙΠ 
αξιολογούν: 

(1) την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου 
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(2) την πρόοδο επίτευξης των στοχεύσεων που τέθηκαν με την 
κατατεθείσα αίτηση. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, χορηγείται άδεια 
λειτουργίας. 

2. Μετά τη λήψη Άδειας Λειτουργίας, το Πανεπιστήμιο αξιολογείται εξωτερικά ανά 
πενταετία από την Ειδική Αρχή Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Ιδιωτικών 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ενώ εσωτερικά αξιολογείται από την οικεία ΜΟΔΙΠ.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

1. Πηγές χρηματοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι οι 
ακόλουθες: 

α) η περιουσία του ιδρύματος 
β) τα δίδακτρα 
γ) ερευνητικά προγράμματα 
δ) έσοδα από εταιρίες τεχνοβλαστούς (spin-off) του πανεπιστημίου 
ε) η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού, ακαδημαϊκού ή συμβουλευτικού 
χαρακτήρα. 

2. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα δε λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Το 
κράτος μπορεί να συγχρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά-ερευνητικά προγράμματα τα 
οποία δε διατίθενται στα  κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Άρθρο 6
Εισαγωγή φοιτητών - Αναγνώριση πτυχίων

1. Οι φοιτητές εισάγονται στα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα βάσει κριτηρίων 
που αναγράφονται στον  εσωτερικό κανονισμό τους. 
2. Το Ελληνικό Κράτος αναγνωρίζει ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 
δικαιώματα στους κατόχους τίτλων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων.

Άρθρο 7
Ακαδημαϊκό προσωπικό και δικαιώματα φοιτητών-φοιτητική μέριμνα

1. Καθηγητές δημοσίων Ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μπορούν να 
διδάσκουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχοντας 
λάβει σχετική εκπαιδευτική άδεια χωρίς αποδοχές από το δημόσιο πανεπιστημιακό 
ίδρυμα. 
2. Το ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα προβλέπει ειδικό κονδύλιο μέσω του οποίου 
θα χορηγεί φοιτητικές υποτροφίες.
3. Οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων έχουν τα ίδια προνόμια με τους 
φοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων (ιδίως χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας) με 
εξαίρεση το δικαίωμα διεκδίκησης υποτροφίας από κρατικό φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Άρθρο 8
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ [Public-Private Partnerships (P3)] 
στο πλαίσιο Στρατηγικών Συμφωνιών των δημόσιων πανεπιστημίων με ιδιωτικούς 

φορείς (Strategic Alliances)
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1. Αντικείμενο δραστηριότητας των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
είναι ιδίως: 

α) η υποστήριξη επώνυμων εδρών στα δημόσια πανεπιστήμια κατά το  Άρθρο 
47, Ν.4009/2011 και στα πλαίσια των European Research Area Chairs 
β) η συγκρότηση συνδυαστικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
προγραμμάτων (Joined Masters-PhDs) 
γ) η υποστήριξη νεοφυούς (start ups) και πανεπιστημιακής επιχειρηματικότητας 
(πανεπιστημιακοί «τεχνοβλαστοί» spin-offs και spin-outs) 
δ) η δημιουργία πρότυπων «πράσινων» πανεπιστημιακών οικισμών που 
βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και έχουν σκοπό την στέγαση 
φοιτητών και τη φιλοξενία ξένων ακαδημαϊκών και ερευνητών 
ε) η χρηματοδότηση εκκίνησης (starting grants), των άριστων υποψήφιων 
διδακτόρων που βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο χρόνο των διδακτορικών 
προγραμμάτων τους, και των μεταδιδακτορικών ερευνητών για διάστημα δύο 
έως επτά έτη μετά την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. 

2. Οι ΣΔΙΤ εντάσσονται στους δείκτες ακαδημαϊκής ποιότητας και επιτευγμάτων 
του άρθρου 63§2 περ. α’ του Ν. 4009/2011 .Τα δημόσια πανεπιστήμια που 
αξιολογούνται θετικά βάσει του ανωτέρω δείκτη ακαδημαϊκής ποιότητας και 
επιτευγμάτων λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση από το Κρατικό 
Προϋπολογισμό κατά τους όρους του Ν.4009/2011.

Άρθρο 9
Συμμετοχή των δημόσιων πανεπιστημίων σε πλατφόρμες διαδικτυακής 

συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding)
  
1. Τα δημόσια πανεπιστήμια, μέσω των ΝΠΙΔ του Άρθρου 58, Ν.4009/2011 και των 
Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας τους (ΜΟΚΕ) δύνανται να 
συστήσουν και να διαχειρίζονται διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικής 
χρηματοδότησης (Crowdfunding) με σκοπό τη προώθηση των δραστηριοτήτων τους 
στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
2. Η λειτουργία της διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης συντελείται μέσω 
δωρεών (Donation Crowdfunding) ή και κεφαλαιοδότησης (Equity Crowdfunding).  

Άρθρο 10
Δημόσια πανεπιστήμια ως «θερμοκοιτίδες» επιχειρήσεων-διασύνδεση με την αγορά 

εργασίας

1. Τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα παραχωρούν πανεπιστημιακές 
εγκαταστάσεις για την δωρεάν φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων για δύο έως 
τέσσερα έτη, στις οποίες οι φοιτητές ή και οι απόφοιτοι συμμετέχουν τουλάχιστον 
στο 60% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι νεοφυείς εταιρίες οφείλουν να απασχολούν 
συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών του οικείου πανεπιστημίου, ο οποίος 
προσδιορίζεται μετά από συμφωνία με το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Οι νεοφυείς 
εταιρίες αναλαμβάνουν τη συντήρηση του πανεπιστημιακού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητες τους.
2. Εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Άρθρο 
10, Ν.4310/2014) συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των δημόσιων πανεπιστημίων 
με συμβουλευτικό ρόλο. Οι εκπρόσωποι των ΠΣΕΚ καταθέτουν προτάσεις για την 
επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών καθώς και για την ωρίμανση 
καινοτόμων ιδεών υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών 
φοιτητών (Mentoring). 
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Άρθρο 11
Ένταξη αποφοίτων των δημόσιων πανεπιστημίων στην αγορά εργασίας- Τα 

πανεπιστήμια ως περιφερειακός μοχλός ανάπτυξης

1. Στο πλαίσιο στρατηγικών συμμαχιών (strategic alliances) των δημοσίων 
πανεπιστημίων  με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειάς τους, 
δημιουργούνται επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης για αποφοίτους που 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους εντός της τελευταίας τετραετίας από την 
πρόσληψή τους.
2. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  οι οποίες απασχολούν αποφοίτους αποκτούν  
δωρεάν κουπόνια καινοτομίας (καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών γνώσης / εμπειρογνωμοσύνης) από τα δημόσια πανεπιστήμια. 

Άρθρο 12
Διεθνοποίηση σπουδών-Δημιουργία παραρτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων 

στο εξωτερικό

1. Τα δημόσια πανεπιστήμια, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς 
συστήνουν Ειδικά Γραφεία Διεθνοποίησης Σπουδών τα οποία εκπονούν σχέδιο 
στρατηγικού  σχεδιασμού για την διεθνοποίηση των σπουδών τους. 
2. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της διεθνοποίησης σπουδών περιλαμβάνει: 

α) προγράμματα σπουδών εγκεκριμένων από δυο πανεπιστήμια (Dual Degrees) 
β) προγράμματα σπουδών που λαμβάνουν χώρα τμηματικά σε ελληνικό 
δημόσιο πανεπιστήμιο και σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Twinning) 
γ) προγράμματα σπουδών που λαμβάνουν χώρα τους θερινούς μήνες (Summer 
Schools) 
δ) προγράμματα Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive 
Open Online Courses, MOOCs) 
ε) δημιουργία παραρτημάτων των δημοσιών πανεπιστημίων σε χώρες του 
εξωτερικού. 
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