Νόµος 1268 της 16.7.82. Για τη δοµή και
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
(Α' 87).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά µε τη δηµιουργία Τµηµάτων
στα Α.Ε.Ι., εξεδόθησαν οι εξής Υ.Α. (ΕΘΝ. ΠΑΙ∆.):
Β1/548, Β1/549, Β1/550, Β1/551, Β1/552, Β1/553
της 26/27.8.82 (Β' 633).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 79 παρ. 7 περ.γ του Ν.1566/
1985 (ΦΕΚ Α 167): "Οπου στο ν. 1268/1982 αναφέρεται
ως χρονικό διάστηµα τετραετία για την υποβολή της
διατριβής νοείται πενταετία από τη χρονολογία κατάθεσης
της δήλωσης της συµβουλευτικής επιτροπής για τον
καθορισµό του θέµατος της διατριβής και αν τέτοια
δήλωση δεν έχει γίνει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. "
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 9 παρ. 3 εδ. δεύτερο του
Ν. 1579/1985 (Α 217): "Οι γιατροί και οδοντογιατροί,
που προσφέρουν µε οποιαδήποτε σχέση και τρόπο
υπηρεσίες στο Ε.Κ.Ε.Υ., είναι αποκλειστικά του κλάδου
γιατρών Ε.Σ.Υ. ή του ∆.Ε.Π. ιατρικών και οδοντιατρικών
τµηµάτων των πανεπιστηµίων της Χώρας (πάντα σύµφωνα µε
τους ν. 1397/1983 και ν. 1268/1982).

_____________________________________________________________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρθρο 1.
Αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
1. Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την ανωτάτη εκπαίδευση σε
κάθε έλληνα πολίτη που το επιθυµεί, µέσα από τις διαδικασίες που
ορίζονται κάθε φορά από το νόµο.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
ι) Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη
διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες.
ιι) Να συντείνουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων µε επιστηµονική,
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα
απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για
επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία.
ιιι) Να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών πολιτιστικών και
αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
3. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να συµβάλλουν
στην αντιµετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και διαρκή
επιµόρφωση του λαού.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 2.
Ακαδηµαϊκές ελευθερίες και Πανεπιστηµιακό ύΑσυλο.
1. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών κατοχυρώνεται στα Α.Ε.Ι.
2. ∆εν επιτρέπεται η επιβολή ορισµένων µόνον επιστηµονικών απόψεων
και ιδεών και η διεξαγωγή απόρρητης ερευνας.
3. (α) ύΟλοι οι εργαζόµενοι στα Α.Ε.Ι. όπως και οι φοιτητές είναι
ελεύθεροι να εκφράζονται συλλογικά µέσα από τα συνδικαλιστικά τους
όργανα που διευκολύνονται στη λειτουργία τους από τις Πανεπιστηµιακές
αρχές.
(β) "Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστηµιακά όργανα
γίνεται για ετήσια θητεία από το φοιτητικό σύλλογο κάθε τµήµατος, ο οποίος
λειτουργεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού (ν. 1268/1982) είτε ως νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε µέχρι την έγκριση του καταστατικού ως
ένωση προσώπων. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου µπορούν να είναι όλοι οι
φοιτητές του τµήµατος, εκτός από εκείνους που έχουν νοµίµως διαγραφεί.
Η εκλογη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του διοικητικού
συµβουλίου του συλλόγου από τους φοιτητές του τµήµατος και µε βάση τον
αριθµό των ψήφων που συγκέντρωσε σε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισµός από
το ∆.Σ. των τακτικών και αναπληρωµατικών εκπροσώπων των φοιτητών στη
γενική συνέλευση του τµήµατος και στο εκλεκτορικό σώµα που αναδεικνύει
τον πρόεδρο τµήµατος, τον κοσµήτορα και τις πρυτανικές αρχές, καθώς
και στα άλλα πανεπιστηµιακά όργανα διενεργείται µε το σύστηµα της απλής
αναλογικής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών, ορίζονται από το ∆.Σ. του
συλλόγου, ακόµη και αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώµα".
***Το εντός " " εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε
ως άνω µε το άρθρο 79 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α'
165). Σύµφωνα δε µε το εδάφιο β' της παρ. 1 του αυτού ως άνω
άρθρου και νόµου ορίζεται ότι:
"Αν καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο η ανάδειξη εκπροσώπων ή η
εκλογή µελών του ∆.Σ. ή παραλείψει το τελευταίο να ορίσει εκπροσώπους
των φοιτητών, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 12 παρ.4 του ν.1268/1982".
4. Για την κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης
επιστηµονικής αναζήτησης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών,
αναγνωρίζεται του Πανεπιστηµιακό ύΑσυλο.
5. Το Πανεπιστηµιακό ύΑσυλο καλύπτει όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. και
συνίσταται στην απαγόρευση επέµβασης της δηµόσιας δύναµης στους χώρους
αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρµόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.,
όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
6. (α) Το όργανο αυτό είναι τριµελές και αποτελείται από τον Πρύτανη
ή το νόµιµο αναπληρωτή του και ανά ένα εκπρόσωπο του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) και των φοιτητών.
(β) Ο εκπρόσωπος του ∆.Ε.Π. µαζί µε έναν αναπληρωτή είναι µέλη της
Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των συγκλητικών µελών του ∆.Ε.Π.
Ο εκπρόσωπος των φοιτητών µαζί µε τον αναπληρωτή του είναι µέλη της
Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών συγκλητικών.
(γ) Το όργανο αυτό αποφασίζει µόνο µε οµοφωνία των µελών του. Σε
περίπτωση διαφωνίας συγκαλείται έκτακτα η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. την ίδια
µέρα προκειµένου να αποφασίσει σχετικά. Η τελική απόφαση παίρνεται µε
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων.

7. Επέµβαση δηµόσιας δύναµης χωρίς την άδεια του αρµόδιου οργάνου του
Α.Ε.Ι., επιτρέπεται µόνον εφ' όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήµατα
ή αυτόφωρα εγκλήµατα κατά της ζωής.
8. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 5 για το Πανεπιστηµιακό ύΑσυλο
τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών µετά από έγκληση του
οργάνου της παρ. 6 ή της Συγκλήτου.
_____________________________________________________________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 3.
Γενικές διατάξεις.
1. Τα Α.Ε.Ι. είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου πλήρως
αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η οργάνωση και η λειτουργία των Α.Ε.Ι. διέπεται από τις διατάξεις
του νόµου αυτού. Η ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων γίνεται µε τον εσωτερικό
κανονισµό του κάθε Α.Ε.Ι., ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11
παρ. 1 εδ. γ.
3. Η εσωτερική διάρθρωση, η οργάνωση και η λειτουργία των
διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι., όπως και οι
διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε
αντίστοιχες θέσεις, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό κάθε Α.Ε Ι.
"4. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
πρυτανικού συµβουλίου, µπορεί να συνιστώνται στα Α.Ε.Ι. συµβούλια και
επιτροπές κάθε φύσεως από µέλη τους και να καθορίζονται η σύνθεση, οι
αρµοδιότητες και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για όλα τα συµβούλια και τις
επιτροπές, που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. και για τα οποία δεν υπάρχει
σχετική ρύθµιση στο νόµο αυτόν".
***Το άνω εντός " " εδάφιο που προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 3
µε το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167), αντικαταστάθηκε
ως άνω µε το άρθρο 1 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 32 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159):
"Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 του ν. 1268/1982,
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 79 παρ. 4 εδάφιο α του ν. 1566/
1985, 9,10 και 11 του ν. 1771/88, καθόσον η τελευταία αναφέρεται
στα Α.Ε.Ι. καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι
αντίθετη στις διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει θέµατα, που
ρυθµίζονται διαφορετικά µε το νόµο αυτόν."
5. Μέλη των Α.Ε.Ι. είναι το ∆ιοικητικό - Ερευνητικό Προσωπικό
(∆.Ε.Π.), το Ειδικό ∆ιοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό (Ε.∆.Τ.Π ), το
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το ∆ιοικητικό Προσωπικό και οι
προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές.
6. Για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι.
συνεργάζονται τόσο µεταξύ τους, όσο και µε άλλα ελληνικά ή ξένα
εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή µορφωτικά ιδρύµατα όπως και µε
επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς.
7. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωση της

αποστολής τους. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων
που προέρχονται τόσο από την κρατική επιχορήγηση όσο και από την
περιουσία τους. Με Π.∆. µετά από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου και γνώµη
του Εθνικού Συµβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) είναι δυνατή ή
ίδρυση ειδικού Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου για την
αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.7 άρθρ.41 Ν.2413/1996 (Α 124) ορίζεται ότι:
"Με τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 7 του ν 1268/1982 µπορούν να
ιδρύονται ειδικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση
και διαχείριση της περιουσίας των Τ.Ε.Ι.. Τα ειδικά νοµικά πρόσωπα για
την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δεν
ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα
ακόλουθα θέµατα των ειδικών νοµικών προσώπων για την αξιοποίηση και
διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.: α) ορίζεται η νοµική
µορφή και ονοµασία αυτών των νοµικιών προσώπων και δίνεται προθεσµία
για την τροποποίηση των πράξεων σύστασης των νοµικών προσώπων που ήδη
λειτουργούν, β) ρυθµίζεται η δυνατότητα χορήγησης από τα νοµικά αυτά
πρόσωπα υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και
κληροδοτηµάτων, γ) ρυθµίζεται η δυνατότητα προσφοράς από αυτά τα νοµικά
πρόσωπα εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και
διοργάνωσης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και δ) ορίζονται οι
προϋποθέσεις ίδρυσης από αυτά τα νοµικά πρόσωπα ινστιτούτων και κέντρων
επαγγελµατικής κατάρτισης, προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας
ή άλλων µορφών εκπαιδευτικών µονάδων, καθώς και η αξιολόγηση και
πιστοποίηση των παρεχόµενων τίτλων σπουδών".
8. Με Π.∆. καθορίζονται ή ίδρυση, οι αρµοδιότητες ο τρόπος
λειτουργίας και η στελέχωση, µε αποσπάσεις προσωπικού κάθε κατηγορίας,
ειδίκου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου για την ανεύρεση και
απόκτηση γής, για τον προγραµµατισµό των δηµοσίων επενδύσεων, για τη
χωροθέτηση και το συντονισµό των µελετών των κατασκευών και των
επιβλέψεων κάθε φύσης πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων, όπως και για την
προµήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισµού των Α.Ε.Ι. Οι αποσπάσεις
προσωπίκου από οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία πραγµατοποιούνται και κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 4.
Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών.
1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου εποπτευόµενο από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε την επωνυµία Εθνική
Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών (Ε.Α.Γ.Ε.) και µε έδρα την Αθήνα.
2. Η Ε.Α.Γ.Ε. είναι ο κεντρικός συµβουλευτικός φορέας των Α.Ε.Ι.
γιά τη διδασκαλία, τις µεταπτυχιακές σπουδές και τις διδασκαλίες
αξιολόγησης και κρίσης του ∆.Ε.Π. Η Ε.Α.Γ.Ε. ειναι σύµβουλος της
Κυβέρνησης για τα θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης και σχεδιάζει και
επιβλέπει την έρευνα στα Α.Ε.Ι. µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του
Ε.Σ.Α.Π.
3. Τα συµβουλευτικά καθήκοντα και αρµοδιότητες της Ε.Α.Γ.Ε. είναι
ιδίως :
ι) Η µέριµνα για τη συνεχή ανύψωση της στάθµης της διδασκαλίας, της

έρευνας και των µεταπτυχιακών σπουδών σε εθνική κλίµακα, µε βάση ένα
πλαίσιο ενιαίων και αντικειµενικών κριτηρίων για όλα τα Α.Ε.Ι.
ιι) Η εισήγηση για το είδος των τίτλων σπουδών που απονέµουν τα
Α.Ε.Ι., για το περιεχόµενο των προγραµµάτων ώστε να εξασφαλίζεται η
ισοτιµία τους και για τα πλαίσια προγραµµάτων νέων Α.Ε.Ι., Σχολών ή
Τµηµάτων.
ιιι) Η αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας που
δραστηριοποείται στην Ελλάδα και το εξωτερίκο, που κρίνεται απαραίτητη
για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας.
ιν) Η διασφάλιση ενιαίας και αντικειµενικής σε εθνική κλίµακα
διαδικασίας αξιολόγησης και κρίσης του διδακτικού, ερευνητικού,
συγγραφικού και κοινωνικού έργου των υποψηφίων για έκλογη ή εξέλιξη
µελών του ∆.Ε.Π.
ν) Η εξειδίκευση και η εναρµόνιση του ερευνητικού προγράµµατος των
Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που επεξεργάζεται το Ε.Σ.Α.Π.
4. (α) Μέλη της Ε.Α.Γ.Ε µπορεί να εκλεγούν έλληνες πολίτες καθηγητές
Α.Ε.Ι. της χώρας, µε υψηλού επιπέδου επιστηµονικό, ακαδηµαϊκό,
συγγραφικό και κοινωνικό έργο, µε ακαδηµαϊκό ήθος και καταξίωση στους
φορείς της πανεπιστηµιακής και επιστηµονικής κοινότητας.
(β) Με Π.∆. καθορίζεται η διαδικασία εκλογής των µελών της, ο
ανώτατος αριθµός τους και η κατανοµή τους σε διάφορους επιστηµονικούς
κλάδους, και ό,τι αφορά τις αποδοχές τους.
(γ) Τα µέλη της Ε Α.Γ.Ε. εκλέγονται µε θητεία 5 χρόνων, χωρίς
δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.
5. (α) Η Ε.Α.Γ.Ε., για να εξασφαλιστεί σε εθνική κλίµακα
αντικειµενική διαδικασία εκλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. µε ενιαία αξιοκρατικά κριτήρια και για να δοθεί ισότιµα η
ευκαιρία αξιοποίησης όλου του ελληνικού πανεπιστηµιακού δυναµικού, µε
αποφασή της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, συντάσσει, τηρεί και ενηµερώνει έναν ενιαίο Εθνικό
Κατάλογο πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων και Ερευνητών (Ε.Κ.Π.∆.Ε.).
(β) Ο Ε.Κ.Π.∆.Ε. περιέχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που υποβάλλουν
οι ενδιαφερόµενοι και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του κατά την
προηγούµενη παράγραφο οριζόµενου στόχου και πάντως όλα τα στοιχεία της
ακαδηµαϊκής δραστηριότητας των πανεπιστηµιακών δασκάλων ή ερευνητών. Ο
κατάλογος αυτός είναι δηµόσιος και τα στοιχεία του συνεκτιµώνται στις
εκλογές σε θέσεις ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και λαµβάνονται υπόψη από τους
λοιπούς φορείς του ∆ηµοσίου, για την ανεύρεση και αξιοποίηση εδικών
επιστηµόνων, και επιστηµονικών συνεργατών στους διάφορους τοµείς
έρευνας και διοίκησης.
6. (α) Η Ε.Α.Γ.Ε. καταρτίζει κατάλογο ελληνικών επιστηµονικών
περιοδικών και περιοδικών διεθνούς κυκλοφορίας µε σύστηµα κριτών, τα
αξιολογεί και τα κατατάσσει µε κριτήριο την αποδοχή τους από τη διεθνή
επιστηµονική κοινότητα, ως προς το κύρος, την πρωτοτυπία και το
θεµελιώδες των δηµοσιεύσεων που περιέχουν.
(β) Συντάσσει επίσης κατάλογο διεθνών συνεδρίων µε πρακτικά και
σύστηµα κριτών, στα οποία παρουσίαση εργασίας και εµφάνιση στα πρακτικά
θεωρείται ισοδύναξη µε δηµοσίευση.
(γ) Για τη σύνταξη των καταλόγων των εδαφίων (α) και (β), η Ε.Α Γ Ε.
ζητά τη γνώµη του ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι

(δ) Για επιστηµονικούς κλάδους, στους οποίους η έρευνα και το
αντίστοιχο συγγραφικό έργο είχε κύρια εθνικό χαρακτήρα που δεν
επιτρέπει δηµοσίευση σε περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας, η Ε.Α.Γ.Ε.
καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση της πρωτοτυπίας δηµοσιεύσεων
παρόµοιου περιεχοµένου.
(ε) Οι κατάλογοι των εδαφίων (α) και (β) καθώς και τα κριτήρια του
εδαφίου (δ) ενηµερώνονται συνεχώς και δηµοσιεύονται από την Ε Α.Γ Ε σε
ειδικό δελτίο
7. Η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει την ισοτιµία των Α.Ε.Ι. του εξωτερικού µε τα
Α.Ε.Ι. της χώρας και χορηγεί πιστοποιητικά ισοτιµίας τίτλων σπουδών.
8. Το έργο της Ε.Α Γ Ε. διευθύνεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από τα
µέλη της για περίοδο δύο χρόνων.
9. Η Ε.Α.Γ.Ε συντάσσει εσωτερικό κανονισµό οργάνωσης και λετουργίας
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον κανονισµό αυτό
καθορίζονται και οι διαδικασίες εναρµόνισης, σχεδιασµού και επίβλεψης
της έρευνας µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.Α.Π., καθώς και οι
διαδικασίες για την αξιολόγηση και κρίση του ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σύµφωνα
µε το νόµο αυτό.
_____________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------***Το άρθρο 5 καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. στ' του Ν.
2327/1995 (Α' 156).
---------------------------------------------------------------------Αρθρο 5.
Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.12 του άρθρου 70 του Ν. 1566/1985 (Α 167)
το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) µετονοµάστηκε
σε Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.). Ως προς τις µεταβολές
που επήλθαν στην σύνθεσή του βλ. παρατηρήσεις παραγράφου 2 .
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995
(Α' 156):
"Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και µε την επιφύλαξη της
επόµενης παραγράφου καταργούνται: α) το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης
Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) του άρθρου 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α'), που
µετονοµάστηκε σε Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.) µε το άρθρο 70
παράγραφου 12 του ν. 1566/1985...
Το διοικητικό προσωπικό των καταργούµενων µονάδων µεταφέρεται στο
Ε.ΣΥ.Π. και εντάσσεται στις οργανικές µονάδες του µε πράξη του
Προέδρου και οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. µε θητεία
καταργούνται.
'Οπου στη νοµοθεσία προβλέπεται Σ.Α.Π. ή Σ.Τ.Ε. ή Επιτροπή ισοτιµιών ή
Ι.Τ.Ε. νοείται το Ε.ΣΥ.Π. µετά την έναρξη λειτουργίας του. Μετά την
κατάργηση των παραπάνω οργάνων οι αρµοδιότητές τους ασκούνται από το
οικείο όργανο του Ε.ΣΥ.Π.
22. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των αντίστοιχων οργάνων του
Ε.ΣΥ.Π. και τεθούν αυτά σε λειτουργία οι αρµοδιότητες που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις για το όργανα της προηγούµενης παραγράφου
επακολουθούν να ασκούνται από αυτά. Για τη λήξη της αρµοδιότητας των
οργάνων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως".
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 6.
Γενικές διατάξεις.
1. Τα Α.Ε.Ι. αποτελούνται από Σχολές. Οι Σχολές καλύπτουν ένα σύνολο
συγγενών επιστηµών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την
επιστηµονική εξέλιξη αλληλεπίδραση τους και ο αναγκαίος για την έρευνα
και τη διδασκαλία τους συντονισµός.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1984 (ΦΕΚ Α 173):
"δ) Η αληθινή έννοια του πρώτου εδαφίου της παραγρ 1 του άρθρου 6
του Ν 1268/1982 είναι πως τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από σχολές και τµήµατα ή
από ανεξάρτητα τµήµατα."
2. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τµήµατα. Το Τµήµα αποτελεί τη βασική
λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας
επιστήµης. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος οδηγεί σύ ένα ενιαίο
πτυχίο.
"Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τµήµατος και
του αρµόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις
ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τµήµα."

***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στο άρθρο 6 παρ. 2 µε το
άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) και αντικαταστάθηκε
ως άνω µε το άρθρ.13 παρ.6 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003.
"Κατ' εξαίρεση σε τµήµατα των Φιλοσοφικών Σχολών, τα οποία καλύπτουν
το γνωστικό αντικείµενο περισσότερων µιας επιστηµών, είναι δυνατή η
οργάνωση και η λειτουργία περισσοτέρων του ενός προγραµµάτων σπουδών,
τα οποία οδηγούν στη χορήγηση ξεχωριστών πτυχίων αντίστοιχων προς τις
επιστήµες αυτές. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη της Γ.Σ. του
Τµήµατος και του Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας, καθορίζονται για κάθε
τέτοιο πρόγραµµα, ο τίτλος του προγράµµατος και του χορηγούµενου
πτυχίου, οι τυχόν ειδικεύσεις του πτυχίου, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας
του προγράµµατος, η διαδικασία και τα κριτήρια των εγγραφοµένων
φοιτητών στο πρόγραµµα, η αντιστοιχία του πτυχίου, τα θέµατα
µεταγγραφών και κατατάξεων φοιτητών στο πρόγραµµα, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια".
***Το άνω εντός " "πέµπτο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 24
του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
3. α) Είναι δυνατή η ίδρυση ξεχωριστών Γενικών Τµηµάτων σε Σχολές που
τα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων τους έχουν µεγάλο αριθµό κοινών
µαθηµάτων, προκειµένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισµός τους. Τα
Τµήµατα αυτά δεν χορηγούν ιδιαίτερο πτυχίο.
β) Τα Γενικά Τµήµατα εχουν δικό τους ∆.Ε.Π.
4. α) Τα Τµήµατα διαιρούνται σε Τοµείς.
β) Ο Τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού
αντικειµένου του Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της

επιστήµης.
γ) Μέλη του ∆.Ε.Π µπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ανήκουν εκτός
του Τοµέα της κύριας ειδικότητάς τους και το πολύ σύ έναν άλλο Τοµέα
της ίδιας Σχολής. Η συµµετοχή στο δεύτερο Τοµέα περιορίζεται µόνο στις
διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες.
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ο αριθµός των µελών του ∆.Ε.Π. και
το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος δε επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τοµείς,
δεν απαιτείται η διαίρεση του Τµήµατος σε Τοµείς. Στην περίπτωση αυτή
οι προβλεπόµενες από το νόµο αυτό αρµοδιότητες του Τοµέα ανήκουν στο
Τµήµα.
"ε) Η σύσταση συγχώνευση,Κατάτµηση κατάργηση των Τοµέων γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη
της Γ.Σ του αντιστοίχου τµήµατος. Αµέσως µετά τη σύσταση τους η Γ.Σ
τµήµατος αποφασίζει για την κατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς
και των Εργαστηρίων Σπουδαστηρίων Κλινικών και λοιπών µονάδων στους
Τοµείς ή και για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων,Κλινικων
και λοιπών µονάδων στο τµήµα.
Με την ίδια διαδικασία αλλάζει η ονοµασία ενός Τοµέα και τροποποιεί
ται το γνωστικό του αντικείµενο ενώ µε απόφαση της Γ.Σ Τµήµατος µπορεί
να αλλάξει Τοµέα ένα µέλος προσωπικού".
***Το άνω εντός " " εδάφιο ε προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 6 µε
το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
(5) ***Η παρ. 5 του άρθρου 6 καταργήθηκε µε το άρθρο 80 παρ.8 περ.βι)
του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
6. "Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του οικείου
Α.Ε.Ι. και του Σ.Τ.Ε., µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να
συγχωνεύονται, να κατατέµνονται "να αλλάζουν γνωστικό
αντικείµενο" ή να µετονοµάζονται Α.Ε.Ι.. Σχολές ή Τµήµατα."
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την
παρ.1 εδαφ.α' άρθρ.15 Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998.
*** Οι λέξεις "να αλλάζουν γνωστικό αντικείµενο"
προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002,
µε την οποία ορίζεται µεταξύ άλλων ότι:
"Με το προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6
του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.
1404/1983 καθορίζεται η αλλαγή σε ότι αφορά την αποστολή του Τµήµατος
και την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυxιούxων του, που απορρέει από
την αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου του και ρυθµίζονται οι φοιτητικές
ή σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεµότητες που
ανακύπτουν λόγω της αλλαγής του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος, οι
διαδικασίες και οι προϋποθέσεις µετακίνησης φοιτητών ή σπουδαστών του
Τµήµατος που αλλάζει γνωστικό αντικείµενο σε άλλα Τµήµατα του Ιδρύµατος
και κάθε άλλο θέµα που µπορεί να ανακύψει λόγω της αλλαγής του γνωστικού
αντικειµένου του Τµήµατος".
ι) Οταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών
αναγκών για την περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της ανώτατης
παιδείας ή για την καλλιέργεια νέων επιστηµονικών και τεχνικών πεδίων ή
πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την
οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια
από τα Α.Ε.Ι., Σχολές ή τµήµατα που λειτουργούν.

ιι) ύΟταν το επιβάλλει ο δυσανάλογα µεγάλος αριθµός φοιτητών ανά
µέλος του ∆ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ενός Α.Ε.Ι., µιας Σχολής
ή ενός Τµήµατος.
ιιι) ύΟταν η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τµηµάτων δεν
δικαιολογείται επιστηµονικά και δυσχεραίνει την έρευνα και τη
διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
***Η παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 48 του
Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρο 48 Ν.1404/1983 (Α 173)
ως προς τα θέµατα που ρυθµίζονται από το Π∆ που εκδίδεται
γαι την κατανοµή ή συγχώνευση ΑΕΙ,σχολών ή τµηµάτων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Π∆ 104/2005
(ΦΕΚ Α 137/2005) ορίζεται ότι:
"α) Το προεδρικό διάταγµα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ.
6 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε µε τα άρθρα 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ.
173 Α΄), 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄), 15 παρ. 2 εδ. θ΄ του ν.
2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄) και 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152
Α΄), σχετικά µε τη σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία ή
αλλαγή γνωστικού αντικειµένου Παραρτήµατος, Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι.,
εκδίδεται εφεξής µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων."
7. Η Σύγκλητος οφείλει στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 να
διατυπώσει τη γνώµη της µέσα σε 30 µέρες από τη διατύπωση του σχετικού
ερωτήµατος από το Υπουργό εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων. Αν η
προθεσµία αύτη περάσει άκαρπη, το ∆ιάταγµα εκδίδεται και χωρίς γνώµη
της Συγκλήτου.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 7.
Εργαστήρια, Κλινικές και Βιβλιοθήκες.
1. Κάθε Εργαστήριο ή Κλινική ανηκει σε Τοµέα ή σε Τµήµα και η
λειτουργία τους διέπεται από εσωτερικό κανονισµό. Μπορεί να ανήκει σε
Σχολή, αν υπάρχει τεκµηριωµένο ενδιαφέρον συµµετοχής στις
δραστηριοτητές του από µέλη του ∆.Ε.Π. που ανήκουν σε διαφορετικά
Τµήµατα της ίδιας Σχολής και σχετική πρόταση του Τµήµατος ή της Σχολής.
Κάθε Εργαστήριο ή Κλινική διευθύνεται από ένα ∆ιευθυντή που είναι
µέλος του ∆.Ε.Π. του τοµέα ή του Τµήµατος ή της Σχολής αντίστοιχα και
ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του
Καθηγητή εφόσον το απαιτεί το µέγεθος και η πολυµέρεια του εν γένει
έργου του Εργαστηρίου ή της κλινικής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται
από µέλη του ∆.Ε.Π. του Τοµέα.
***Η άνω παράγραφος διαµορφώθηκε ως άνω µετά την διαγραφή στίχων µε
το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
2. Τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκλογή του ∆ιευθυντή ορίζονται
µε Π.∆. ύστερα από γνώµη των Α.Ε.Ι.
***Η άνω παράγραφος διαµορφώθηκε ως άνω µετά την διαγραφή στίχων µε

το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
3. Ο ∆ιευθυντής εκλέγεται για χρονική περίοδο τριών χρόνων που µπορεί
να ανανεώνεται από τη Γ.Σ. του Τοµέα ή τη Γ.Σ. του Τµήµατος ή τη Γ.Σ.
της Σχολής ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία άνηκει το
Εργαστήριο ή η Κλινική.
4. Οι ∆ιευθυντές των Εργαστηρίων και Κλινικών, που ανήκουν σε Τοµέα ή
Τµήµα, υποβάλλουν στον Πρόεδρο του Τµήµατος προτάσεις για επιλογή και
διάθεση Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων σύ αυτά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Τµήµατος αποφασίζει για την επιλογή και διάθεση των ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων. Προκειµένου για Εργαστήριο ή Κλινική που ανήκει σε
Σχολήο ∆ιευθυντής τους υποβάλλει στον Κοσµήτορα της Σχολής πρόταση για
επιλογή και διάθεση Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων.Σχετικά αποφασίζει η
Κοσµητεία.
***Η άνω παράγραφος διαµορφώθηκε ως άνω µετά την διαγραφή στίχων µε
το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
"5."Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων,ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης
του οικείου Τµήµατος ή της οικείας Σχολής, ιδρύεται Εργαστήριο, Κλινική ή
Μουσείο. Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο εσωτερικός κανονισµός του
Εργαστηρίου, της Κλινικής ή του Μουσείου."
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από
πρόταση της Γ Σ. του οικείου τµήµατος ή της οικείας σχολής είναι δυνατή
η κατάργηση συγχώνευση ή µετονοµασία των υφισταµένων Εργαστηρίων,
Σπουδαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών µονάδων.Σε περίπτωση
κατάργησης τα όργανα και ο εξοπλισµός κατανέµονται µε απόφαση της οι
κείας Γ.Σ τµήµατος ή σχολής σε αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν στο
τµήµα η τη σχολή".
"Σε περίπτωση κατάργησης εργαστηρίου, το Ειδικό ∆ιοικητικό Τεχνικό
Προσωπικό (Ε.∆.Τ.Π.) που υπηρετεί σε αυτό µετατάσσεται σε κενές, άλλως σε
νέες προσωποπαγείς θέσεις Ε.∆.Τ.Π. άλλου εργαστηρίου ή σε κενές ή
προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού του ίδιου Α.Ε.Ι. Η µετάταξη
γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που
υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την κατάργηση του εργαστηρίου και µε
σύµφωνη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου".
***Το πρώτο εδάφιο της παρ.5,όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 48
παρ. 1 ν.1404/1983 και συµπληρωθεί µε το άρθρ.62 Ν.2413/1996
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.13 παρ.6 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α
141/10.6.2003.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την ΥΑ 60074/Β1/28.6-6.7.2004 (ΦΕΚ Β΄1005),
ιδρύεται Εργαστήριο Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας και
Συµβουλευτικής στο Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης του ∆ηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου Θράκης και καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισµός του.
Βλέπε απόφαση.
6. Με Π.∆. καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα
Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νοµικής µορφής
Οργανισµούς, ύστερα από γνώµη των Α.Ε.Ι.
"7. Σε κάθε Πανεπιστήµιο ιδρύεται ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί
ως αυτοτελής και αποκεντρωµένη µονάδα σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, µε τίτλο
"Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος Ιδρύµατος)".
Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Πανεπιστηµίου είναι η ενίσχυση και

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, η
συµβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευµένων πληροφοριών
στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συµµετοχή της σε
κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισµό. Η περαιτέρω διοικητική
ανάπτυξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος σε Παραρτήµατα σε επίπεδο
Σχολής ή σε Μονάδες καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
Ιδρύµατος ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Προϋπόθεση για την ίδρυση και
λειτουργία Παραρτηµάτων ή Μονάδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος
είναι η εξασφάλιση από το Ίδρυµα των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας τους µε
τη διάθεση επαρκούς αριθµού επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού και
οικονοµικών πόρων. Τα Παραρτήµατα ή οι Μονάδες υπάγονται διοικητικά στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος και αποτελούν ενιαίο µε αυτή σύνολο τόσο ως
προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη
διαχείριση των οικονοµικών πόρων."
*** Τα τέσσερα πρώτα εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.1α άρθρ.16
Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ Με την παρ.1β του αυτού άρθρου και νόµου(3404)
ορίζεται ότι:
"β) Ολες οι αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 7 του
ν. 1268/1982, όπως η πρώτη από τις παραγράφους αυτές έχει τροποποιηθεί µε την
περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 και όπως η
δεύτερη έχει προστεθεί µε την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του
ν. 1404/1983, σε Βιβλιοθήκες Τµηµάτων και ∆ιοικητικά Συµβούλια Τµηµάτων
διαγράφονται".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις παρ.2-3 άρθρ.16 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α
260/17.10.2005,ορίζεται ότι:
"2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και για τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.).
3. Ο Προιστάµενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύµατος επιλέγεται από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Με προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού,
καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή στη θέση του
Προϊσταµένου, καθώς και οι αρµοδιότητές του".

'Ολοι οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών και των πρώην σπουδαστηρίων που
υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου στα Α.Ε.Ι. παραµένουν στις
θέσεις τους, για την εξέλιξή τους όµως συνεκτιµάται υποχρεωτικά και η
µετεκπαίδευσή τους στη βιβλιοθηκονοµία.
Οταν οι θέσεις αυτών των υπαλλήλων κενωθούν µε οποιοδήποτε τρόπο,
διατηρούνται και η πλήρωσή τους γίνεται σύµφωνα µε τους ορισµούς των
προεδρικών διαταγµάτων που η έκδοσή τους προβλέπεται παραπάνω.
Επιτρέπεται η ένταξη και τοποθέτηση στο προσωπικό της κεντρικής
βιβλιοθήκης ή των βιβλιοθηκών τµηµάτων κάθε Α.Ε.Ι., ως βιβλιοθηκονόµων,
σύµφωνα µε τους όρους αυτού του νόµου, των πανεπιστηµιακών βοηθών µε
τους όρους αυτού του νόµου, των πανεπιστηµιακών βοηθών που κάνουν χρήση
της δυνατότητας των εδ. αύ και βύ της παρ. 1 του άρθρου 35 του
παρόντος. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των
αρµόδιων Υπουργών µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου,
ύστερα από πρόταση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των οικείων τµηµάτων και
της Συγκλήτου, ιδρύονται θέσεις ειδικού διοικητικού τεχνικού προσωπικού
σε κάθε τµήµα για την εξυπηρέτηση των πανεπιστηµακών βιβλιοθηκών. Μετά
τη σύσταση και την πλήρωση όµως των θέσεων που προβλέπεται να
συσταθούν για τις βιβλιοθήκες µε αυτή τη διάταξη, το προσωπικό του
προηγούµενου εδαφίου διατίθεται για την κάλυψη άλλων αναγκών των
τµηµάτων.
***Η παρ. 7 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 49 παρ.

5 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
"8. Σε κάθε κεντρική βιβλιοθήκη Α.Ε.Ι. ιδρύεται µονάδα µηχανογράφησης
που αντιµετωπίζει τα µηχανογραφικά προβλήµατα της βιβλιοθήκης του
Α.Ε.Ι. Η µονάδα αυτή συνεργάζεται µε το Κέντρο Τεκµηρίωσης του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο έχει την ευθύνη να παρέχει στις
µονάδες αυτές αυτοµατισµό, νέες τεχνολογίες, πρόσβαση και διασύνδεση µε
τράπεζες επιστηµονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, εσωτερικού και
εξωτερικού, µέσω καταλλήλων εθνικών και διεθνών δικτύων.
Οι κεντρικές βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. συνδέονται σε κοινό αυτοµατισµένο
δίκτυο συνεργαζόµενων ειδικών επιστηµονικών βιβλιοθηκών των Α.Ε.Ι., και
των ερευνητικών ιδρυµάτων, που θα εγκατασταθεί µε ευθύνη του Υπουργείου
ύΕρευνας και Τεχνολογίας και υποχρεούται να παρέχουν στο Κέντρο
Τεκµηρίωσης του Ε.Ι.Ε τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία.
Η λειτουργία των µονάδων µηχανογράφησης των κεντρικών βιβλιοθηκών
διέπεται από κανονισµούς που συντάσσονται από επιτροπή ειδικών. Η
συγκρότηση της επιτροπής και η κύρωση των κανονισµών γίνονται µε κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
Υπουργού ύΕρευνας και Τεχνολογίας.
Η µονάδα µηχανογράφησης κάθε Κεντρικής Βιβλιοθήκης στελεχώνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα εδάφια γύ και δ' της πρώτης περιόδου της
προηγούµενης παραγράφου".
*** Η παρ. 8 προστέθηκε στο άρθρο 7 µε το άρθρο 49 παρ.5 Ν.1404/1983
(ΦΕΚ Α 173).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.40 άρθρου 14 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78,
ορίζεται ότι:
"40. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), όπως
ισχύει, και της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, εφαρµόζονται
αναλόγως και για τα Πανεπιστηµιακά Μουσεία".
_____________________________________________________________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αρθρο 8.
Οργανα του Τµήµατος.
1. Οργανα του Τµήµατος είναι η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και ο Πρόεδρος.
2. "α) Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος (Γ.Σ. Τµήµατος) απαρτίζεται
από το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς
το 50% και εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του
αριθµού των µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι µέλη
της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν εκπρόσωποι του
Ε.Ε.∆Ι.Π., του E.T.E.Π. και των µη διδακτόρων Βοηθών, Επιστηµονικών
Συνεργατών και Επιµελητών, εφόσον µέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες
προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τµήµα. Η καθεµία οπό τις εν
λόγω τρεις κατηγορίες προσωπικού συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος µε εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθµού των µελών του
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι µέλη της Γενικής
Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος
συµµετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε οµάδα. Στα τµήµατα
Ξένων Γλωσσών οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.∆Ι.Π. ανέρχονται σε ποσοστό 10%,
όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας."

*** Το εδάφιο α' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.6α άρθρ.13
Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.
β) Στη Γ.Σ. Τµήµατος µετέχουν όλα τα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εφύ όσον ο αριθµός τους είναι µικρότερος ή ίσος
του 30.
"Αν στη Γ.Σ. Τµήµατος µετέχουν λιγότερα από πέντε (5) µέλη ∆ΕΠ, η
Γ.Σ. της Σχολής στην οποία ανήκει το Τµήµα ή, σε περίπτωση που το Τµήµα
δεν ανήκει σε Σχολή, η Σύγκητος του οικείου Α.Ε.Ι. συµπληρώνει τα µέλη
∆ΕΠ της Γ.Σ. Τµήµατος ως τον αριθµό πέντε από µέλη ∆ΕΠ των
συγγενέστερων Τµηµάτων".
***Το άνω εντός " " υποεδάφιο του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 8
προστέθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56).
γ) Αν τα µέλη του ∆ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού υπερβαίνουν τα
40, στη Γ.Σ. µετέχουν 30 εκπρόσωποι οι οποίοι κατανέµονται στους Τοµείς
ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των µελών του ∆.Ε.Π. κάθε Τοµέα. Οι
εκπρόσωποι του ∆.Ε.Π. κάθε τοµέα στη Γ.Σ. Τµήµατος εκλέγονται για
ετήσια θητεία κατ' αναλογία του αριθµού των µελών του σε κάθε βαθµίδα
µε µυστική ψηφοφορία. Η έκλογη γίνεται από όλα τα µέλη του ∆.Ε.Π. του
Τοµέα.
"Στη Γ.Σ. Τµήµατος συµµετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Τµήµατος και οι
∆ιευθυντές των Τοµέων και αν ακόµα δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του
∆ΕΠ του Τοµέα στη Γ.Σ. τµήµατος, οπότε αυξάνεται ο συνολικός αριθµός
των µελών του ∆ΕΠ στη Γ.Σ. Τµήµατος πέρα από τα 30. Στην περίπτωση αυτή
ο αριθµός των κατά το εδάφιο (α) εκπροσώπων υπολογίζεται µε βάση το νέο
αριθµό µελών του ∆ΕΠ. Η συµµετοκή των πρόσθετων αυτών µελών ∆ΕΠ στη
Γ.Σ. δεν µεταβάλλει την κατανοµή των 30 εκπροσώπων ∆ΕΠ σε βαθµίδες και
Τοµείς".
*** Το άνω εντός " υποεδάφιο του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 8
προστέθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56).

δ) Αν τα µέλη του ∆ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ενός Τµήµατος
είναι από 31 µέχρι και 40 ή Γ.Σ. αποφασίζει αν θα υπαχθεί στην
περίπτωση (β) ή στην περίπτωση (γ). Ως τότε στη Γ.Σ µετέχει το σύνολο
του ∆ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού.
***Το εδάφιο ε της παρ. 2 καταργήθηκε εµ το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.
2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
στ) Η Γ.Σ. Τµήµατος συνέρχεται σε τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις το
χρόνο. ύΕκτακτες Γ.Σ. του Τµήµατος συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του
Τµήµατος για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης ή για άλλο συγκεκριµένο θέµα.
Επίσης έκτακτες Γ.Σ. του τµήµατος µπορεί να ζητηθούν από το 1/3 του
συνόλου των µελών της Γ.Σ. του Τµήµατος. "Σε περίπτωση αδρανείας του
προέδρου του τµήµατος, τα µέλη αυτά µετά πάροδο είκοσι (20) ηµερών από
της υποβολής της αιτήσεως συγκαλούν τη γενική συνέλευση του
τµήµατος.
Εντός δέκα (10) ηµερών από την πάροδο της 20ήµερης αυτής προθεσµίας, ο
αντιπρύτανης ακαδηµαϊκών υποθέσεων και προσωπικού καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις πράξεις που προσηκούν στον πρόεδρο
του τµήµατος.
"Σε περίπτωση αδρανείας του προέδρου του τµήµατος, τα µέλη αυτά µετά
πάροδο είκοσι (20) ηµερών από της υποβολής της αιτήσεως συγκαλούν τη
γενική συνέλευση του τµήµατος. Εντός δέκα (10) ηµερών από την πάροδο
της 20ήµερης αυτής προθεσµίας, ο αντιπρύτανης ακαδηµαϊκών υποθέσεων
και προσωπικού καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις

πράξεις που προσηκούν στον πρόεδρο του τµήµατος.
***Το άνω εντός "" εδάφιο προστέθηκε στο εδάφιο στ'της παρ. 2 του
άρθρου 8 µε το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).
3. α) ∆ιοικητικό Συµβούλιο τµήµατος (∆.Σ. Τµήµατος) λειτουργεί σε
περίπτωση που το Τµήµα περιλαµβάνει 3 τουλάχιστο Τοµείς. Σε αντίθετη
περίπτωση τις αρµοδιότητες του ∆.Σ. ασκεί ή Γ.Σ. Η δηµιουργία
τουλάχιστο τριών Τοµέων είναι υποχρεωτική εφόσον ο αριθµός των µελών
του ∆.Ε.Π. του Τµήµατος είναι µεγαλύτερος του 21.
***Τα εδάφια β,γ και δ της παρ. 3 καταργήθηκαν µε το άρθρο 4 παρ.
4 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
4. ***Το εδάφιο α της παρ. 4 καταργήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 4 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
β) Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε πρόταση οποιουδήποτε µέλους του
σώµατος των εκλεκτόρων ή και του ίδιου του ενδιαφερόµενου.
γ) Οι εκλέκτορες συγκαλούνται από τον Κοσµήτορα ένα µήνα πριν από τη
λήξη της θητείας του προηγούµενου Προέδρου ή το αργότερο 15 µέρες µετά
την µύ οποιονδήποτε τρόπο κένωση της θέσης. Στο σώµα των εκλεκτόρων
προεδρεύει ο Κοσµήτορας, χωρίς ψήφο εφόσον δεν είναι εκλέκτορας.
δ) Η ψηφοφορία είναι µυστική και εκλέγεται ο υποψήφιος που
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκλεκτόρων. Αν κανείς
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, ή ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους. Στην περίπτωση αύτη
θεωρείται ότι έχει εκλεγεί όποιος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.
"Αν δεν υπάρχει κοσµήτορας ή ο υπάρχων παραµελεί να συγκαλέσει
τους εκλέκτορες, το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων συγκαλείται από τον
πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.".
"Μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος δεν εκλέγεται, αν δεν συγκεντρώσει το
ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων του εκλεκτορικού σώµατος".
***Το τέταρτο εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 8 µε το άρθρο
79 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165) το δε πέµπτο εδάφιο µε
το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
ε) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος: ι) Συγκαλεί τη Γ.Σ. και το ∆.Σ.,
καταρτίζει την ηµερήσια διαταξή τους και προεδρεύει των εργασιών τους,
ιι) εισηγείται στη Γ.Σ. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της, ιιι) τηρεί
µητρώα επιστηµονικής δραστηριότητας κάθε µέλους του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, ιν) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της
Γ.Σ. και του ∆.Σ., ν) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση
συγκεκριµένων θεµάτων και προϊσταται των υπηρεσιών του Τµήµατος.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 9.
Οργανα του Τοµέα.
1. Οργανα του Τοµέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο ∆ιευθυντής.
2. α) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το ∆ιδακτικό - Ερευνητικό
Προσωπικό του Τοµέα, δύο εκπρόσωπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο
των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί
στον Τοµέα.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α
165): "γ) Τροποποιούνται τα άρθρα 8 παρ. 3 περ. β' και 9 παρ. 2
περ. α' του ν. 1268/1982, έτσι ώστε να µετέχουν στο διοικητικό
συµβούλιο του τµήµατος δύο εκπρόσωποι των φοιτητών και στη Γ.Σ. του
τοµέα πέντε, εφόσον δεν υπερβαίνει ο αριθµός αυτός το 30% των µελών
του ∆.Ε.Π. Στην αντίθετη περίπτωση µειώνεται αναλόγως όχι όµως κάτω
από δύο."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6β άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78,ορίζεται ότι:
"β) Στη Γενική Συνέλευση του Τοµέα µετέχουν, πέραν των µελών που
προβλέπονται κατά το εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
1268/1982, όπως ισχύει, και ανά ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.∆Ι.Π., του
Ε.Τ.Ε.Π. και των µη διδακτόρων Βοηθών, Επιστηµονικών Συνεργατών και
Επιµελητών αΠό αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τοµέα".
β) Η Γ.Σ. τοµέα: ι) Εκλέγει το ∆ιευθυντή του τοµέα, ιι) συντονίζει το
έργο του Τοµέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. Τµήµατος, ιιι)
υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. Τµήµατος σχετικά µε το πρόγραµµα
σπουδών, ιν) κατανέµει τα κονδύλια του Τοµέα στις διάφορες διδακτικές
και ερευνητικές του δραστηριότητες, ν) αναθέτει καθήκοντα ∆ιευθυντή
Εργαστηρίου ή Κλινικής σύµφωνα µε το άρθρο 7, νι) αποφασίζει για την
κατανοµή του διδακτικού έργου στα µέλη του ∆.Ε.Π. του Τοµέα.
γ) Οι αποφάσεις του Τοµέα παραπέµπονται στη Γ.Σ, Τµήµατος, εάν αυτό
ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1/4) των µελών της.
δ)"Αν τα µέλη του ∆.Ε.Π. στον τοµέα υπερβαίνουν τα 30, σχηµατίζονται
αµέσως µε απόφαση του και µετά την εκλογή διευθυντή αυτοτελείς
υποτοµείς µε οµοειδή ή συναφή για τον καθένα γνωστικά αντικείµενα υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε υποτοµέα οι καθηγητές της πρώτης
βαθµίδας είναι τουλάχιστον δύο. ∆εν σχηµατίζονται υποτοµείς αν δεν
ενδείκνυται τούτο για λόγους λειτουργικούς.
Σε κάθε υποτοµέα εκλέγεται από τα µέλη του αναπληρωτής του διευθυντή,
ο οποίος τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Οι
εκπρόσωποι των φοιτητών, κατανέµονται στους υποτοµείς. Εκτός από την
εκλογή του διευθυντή, στη Γ.Σ. του τοµέα παραµένει και η αρµοδιότητα
κατανοµής των πιστώσεων. Τα λοιπά θέµατα ανήκουν στην αρµοδιότητα του
υποτοµέα.
***Η δ) παράγραφος προστέθηκε στο άρθρο 9 µε το άρθρο 79 παρ. 3 του
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165).
3. Ο ∆ιευθυντής του τοµέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα,
καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και
µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών της.
"4.Αν τα µέλη του ∆.Ε.Π. στον τοµέα υπερβαίνουν τα 30, σχηµατίζονται
αµέσως µε απόφαση του και µετά την εκλογή διευθυντή αυτοτελείς
υποτοµείς µε οµοειδή ή συναφή για τον καθένα γνωστικά αντικείµενα υπο
την απαραίτητη προϋπόθεση οτι σε κάθε υποτοµέα οι καθηγητές της πρώτης
βαθµίδας είναι τουλάχιστον δύο.∆εν σχηµατίζονται υποτοµείς αν δεν
ενδείκνυται τούτο για λόγους λειτουργικούς.
Σε κάθε υποτοµέα εκλέγεται απο τα µέλη του αναπληρωτής του
διευθυντή,ο οποίος τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών κατανέµονται στους υποτοµείς.
Εκτός απο την εκλογή του διευθυντή,στη Γ.Σ.του τοµέα παραµένει και η
αρµοδιότητα κατανοµής των πιστώσεων.Τα λοιπά θέµατα ανήκουν στην
αρµοδιότητα του υποτοµέα."
***H παρ.4 προστέθηκε απο το εδάφ.α της παρ.3 άρθρ.79
Ν.1566/85(ΦΕΚ Α'167).
_____________________________________________________________________

Αρθρο 10.
Οργανα της Σχολής.
1. Οργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, ή Κοσµητεία και ο
Κοσµήτορας.
2. α) Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (Γ.Σ. Σχολής) απαρτίζεται από τα
µέλη των Γενικών Συνελεύσεων των Τµηµάτων της Σχολής.
β) Η Γ.Σ. Σχολής έχει όλες τις αρµοδιότητες που ο νόµος αυτός
αναθέτει στη Σχολή εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα.
3. α) Η Κοσµητεία απαρτίζεται από τον Κοσµήτορα, τους Προέδρους των
Τµηµάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τµήµατος.
β) Η Κοσµητεία: (ι) εισηγείται στη Γ.Σ. Σχολής την κατανοµή των
κονδυλίων στα Τµήµατα και Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής, (ιι)
επεξεργάζεται προτάσεις των Τµηµάτων για τη δηµιουργία νέων θέσεων
∆ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό
Συµβούλιο, (ιιι) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της
Κοσµητείας καθώς και για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση
του Ε.∆.Τ.Π. στις υπηρεσίες της Κοσµητείας και στα Εργαστήρια ή
Κλινικές της Σχολής.
4. α) Ο Κοσµήτορας αναδεικνύεται κατά τρόπο ανάλογο µε τον Πρόεδρο
του Τµήµατος. Το αντίστοιχο σώµα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο
των εκλεκτόρων σωµάτων για την εκλογή των Προέδρων των Τµηµάτων που
ανήκουν στη Σχολή.
β) Ο Κοσµήτορας: (ι) συγκαλεί τη Γ.Σ. Σχολής και την Κοσµητεία,
καταρτίζει την ηµερησία διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, (ιι)
συντονίζει τα κοινά µαθήµατα των Τµηµάτων, (ιιι) πρόσταται των
υπηρεσιών της Κοσµητείας, (ιν) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων
της Γ.Σ. Σχολής και της Κοσµητείας, (ν) συγκροτεί επιτροπές για τη
µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων.
"γ) Ο κοσµήτορας αναπληρώνεται από τον πρόεδρο τµήµατος που
χρονικά προηγείται η διαπιστωτική πράξη της εκλογής του. Το ειδικό σώµα
των εκλεκτόρων για την εκλογή κοσµήτορα σχολής συγκαλείται από τον
οικείο κοσµήτορα πριν από τη λήξη της θητείας του ή 15 µέρες το
αργότερο από την κένωση µε οποιοδήποτε τρόπο της θέσης του. Αν δεν
υπάρχει κοσµήτορας ή ο υπάρχων παραµελεί να συγκαλέσει το σώµα
εκλεκτόρων, το συγκαλεί ο πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι.".
***Η περ. γ προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 10 µε το άρθρο
79 παρ. 4 περ. γ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
_____________________________________________________________________
Αρθρο 11.
Οργανα του Α.Ε.Ι.
2.
α).
β) Το Πρυτανικό Συµβούλιο: (ι) εισηγείται στη Σύγκλητο τον
προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι., το πρόγραµµα έργων του Α.Ε.Ι. και εποπτεύει
την εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, (ιι) αποφασίζει για

τις προτάσεις των Σχολών σχετικά µε τη δηµιουργία νέων θέσεων
προσωπικού και εισηγείται στο Ε.Σ.Α.Π. και το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, (ιιι) µεριµνά για την οργάνωση των υπηρεσιών
της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τοποθέτηση µελών
του Ε.∆.Τ.Π. και του ∆ιοικητικού Προσωπικού σε αυτές και (ιν)ασκεί όσες
αρµοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος µε απόφασή της.
***Το άρθρο 11 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.2083/1992
(ΦΕΚ Α 159), η δε περ.β' της πρώην παρ.2 του παρόντος επανήλθε σε
ισχύ µε την περ.β' της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (Α 18)
σύµφωνα µε την οποία, όπου στην ανωτέρω περίπτωση προβλέπεται
"ΕΣΑΠ" εννοείται "ΣΑΠ":"β) Το στοιχείο β' της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 2083/1992 καταργείται. Το στοιχείο β' της παρ. 2 του άρθρου
11 του ν. 1268/1982 επαναφέρεται σε ισχύ και τοποθετείται στη θέση
του στοιχείου που καταργείται και οπου προβλέπεται "ΕΣΑΠ" εννοείται
"ΣΑΠ"".
_____________________________________________________________________
Αρθρο 12.
Συµπληρωµατικές διατάξεις για τα Πανεπιστηµιακά
όργανα.
1. "Ως πρύτανεις, αντιπρύτανεις, κοσµήτορες σχολών, πρόεδροι τµηµάτων
και διευθυντές τοµέα εκλέγονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές. ∆εν
µπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος, που αποχωρεί λόγω
συµπλήρωσης του ανώτερου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόµενης θητείας των ανωτέρω αξιωµάτων".
***Η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 28
παρ. 1 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
***Η φράση "σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν υποψήφιοι καθηγητές
εκλέγονται" διαγράφηκε µε την παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994
(ΦΕΚ Α 18)
"2. Η θητεία των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσµητόρων σχολών είναι
τετραετής. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσµητόρων
σχολών για δύο συνεχείς θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα αυτά, καθώς
και η εκλογή των παραπάνω για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά.
Η θητεία των προέδρων τµηµάτων είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί ακόµη
µία συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή οι πρόεδροι τµηµάτων δεν µπορούν να
επανεκλεγούν πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας
τους. ∆εν επιτρέπεται εκλογή προέδρων τµηµάτων για περισσότερες από τέσσερις
θητείες συνολικά.
Ως θητεία για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής νοείται η χρονική περίοδος
ανάµεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες."
Η θητεία των λοιπών µελών των πανεπιστηµιακών οργάνων είναι ετήσια.
Οι εκπρόσωποι των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων, του Ε.∆.Τ.Π., του Ε.Ε.Π.
και του ∆ιοικητικού Προσωπικού υποδεικνύονται µε τους αναπληρωµατικούς τους
από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα ή από αντίστοιχες Γενικές
Συνελεύσεις.
*** Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ.2,όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε την παρ.4
του άρθρου 1 Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18),αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ.1 άρθρ.9 Ν.3443/2006,ΦΕΚ Α 41/27.2.2006.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει

ότι:"Οι διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 και 5 του
άρθρου 12 του ν. 1404/1983, άπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις των
παρ. 4 του άρθρου 1 και 2α του άρθρου 2 αυτού του νόµου ισχύουν και για
τους πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσµήτορες σχολών και προέδρους τµηµάτων
Α.Ε.Ι., ως και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθυντές σχολών και
προϊσταµένους τµηµάτων Τ. Ε. Ι., που διήνυαν, στις 31.12.1993, δεύτερη
συνεχή θητεία."
3. Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή εκπροσώπων καθορίζεται ως ποσοστό
κάποιου αριθµού, τα κλάσµατα στρογγυλεύονται προς την πλησιέστερη
µονάδα, ενώ το 0,5 γίνεται µονάδα.
4. Τα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα συγκροτούνται νόµιµα, έστω και
εάν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόµενοι στα άρθρα 8 έως 11 του νόµου
αυτού εκπρόσωποι των, εκτός του ∆.Ε.Π., λοιπών κατηγοριών µελών των
Α.Ε.Ι.
"Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ή των σπουδαστών προσκαλούνται στις
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ιδρυµάτων µε προσκλήσεις, οι
οποίες είτε τους επιδίδονται είτε αναρτώνται σε πινακίδα της Γραµµατείας
του Τµήµατος στο οποίο φοιτούν."
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε µε την παρ.30 άρθρ.3
Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002.
"5. α) Τα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία,
όταν είναι παροντα τα µισά τουλάχιστον από τα µέλη τους που έχουν δικαίωµα
ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, το όργανο συγκαλείται εκ νέου
µέσα σε δέκα ηµέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία
οσαδήποτε µέλη και αν είναι παρόντα.
β) Οι αποφάσεις των συλλογικών πανεπιστηµακών οργάνων λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων µελών τους εκτός εάν
ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν. Οι λευκές ψήφο και οι
αποχές δεν λαµβάνονται υπόψη στο αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. ύΟσοι
χρησιµοποίησαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε µία ψηφοφορία δεν
υπολογίζονται στον αριθµό των παροντων, χωρίς αυτό να έχει καµία
επίπτωση σε θέµατα απαρτίας.
γ) Οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων της παραγράφου αυτής ισχύουν
και για τα εκλεκτορικά σώµατα που είναι αρµόδια για την εκλογή
Πρυτανικών Αρχών. Κοσµητόρων και Προέδρων η για την εκλογή εκπροσώπων
∆.Ε.Π. στις Γ.Σ. Τµηµάτων ή στις Συγκλήτους".
"Το µέλος συλλογικού πανεπιστηµιακού οργάνου, που ανήκει στο
∆.Ε.Π. και απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δύο συνεχείς
συνεδριάσεις ή τρεις µη συνεχείς µέσα στο ίδιο εξάµηνο καλείται από τον
προεδρεύοντα να δικαιολογήσει τις απουσίες του και εφόσον οι
δικαιολογίες δεν κριθούν επαρκείς από τον προεδρεύοντα, περικόπτονται
αυτοµάτως οι αποδοχές ενός δεκαπενθηµέρου".
***Η παρ. 5 του άρθρου 12 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 48
παρ.5 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 12 µε
το άρθρο 79 παρ. 4 περ. ε του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
6. Τα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών πανεπιστηµιακών
οργάνων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό κάθε Α.Ε.Ι.
7. Στα εκλεκτορικα σώµατα για εκλογή Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων,
Κοσµητόρων Σχολών, Προέδρων Τµηµάτων και ∆ιευθυντών Τοµέων µπορούν να
συµµετέχουν, διακόπτοντας την αδειά τους, µέλη του ∆.Ε.Π. τα οποία

βρίσκονται σε άδεια σύµφωνα µε τις παραγρ. 3, 4 και 5 του αρθρου 17 του
νόµου αυτού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 79 παρ. 4 περ. στ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
Α 167): στ) Στα εκλεκτορικά σώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 12
παρ.7 και 15 παρ. 4ια του ν. 1268/1982 µπορούν να συµµετέχουν τα
αντίστοιχα µέλη του ∆.Ε.Π. που απουσιάζουν νοµίµως από τη θέση τους,
ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την
αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους."
_____________________________________________________________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 13
∆ιδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό.
1 . Το διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, ασκείται από το
∆ιδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.), το οποίο αποτελείται από
Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Οι
Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι.
"Με απόφαση της Γ.Σ. του τοµέα ανατίθεται στα µέλη ∆.Ε.Π. των τριών
ανώτερων µεν βαθµίδων αυτοδύναµο διδακτικό έργο, όπως διαγράφεται στο
άρθρο 23 παρ. 1, της δε βαθµίδας του λέκτορα απλώς η διδασκαλία
µαθηµάτων και η άσκηση των υπόλοιπων διδακτικών δραστηριοτήτων της
διάταξης αυτής. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού λέκτορες, καθώς και όσων ανανεώνεται η θητεία, δεν ισχύουν οι
ανωτέρω περιορισµοί, αλλά εξακολουθεί να εφαρµόζεται το προϊσχύον
νοµικό καθεστώς.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές µπορεί να προσλαµβάνονται από τα Α.Ε.Ι. µε
ωριαία αντιµισθία για να επικουρούν τα µέλη ∆.Ε.Π. στην άσκηση των
φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία
εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισµό του οικείου Α.Ε.Ι.".
"Η πρόσληψη µεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθµός των ωρών που καλύπτονται
µε τις προσλήψεις αυτές, το αντικείµενο απασχόλησης και το ύψος της
ωριαίας αντιµισθίας καθορίζονται µε παράταση του οικείου τµήµατος των
Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων".
***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρούσης παραγράφου προστέθηκε
ως άνω διά του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2327/1995 (Α' 156).
***Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν στο άρθρο 13 παρ. 1 µε το άρθρο 28
παρ. 7 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 6 περ. δ) του άρθρ. 26 του Ν.1514/1985 (Α
13):
"Οπου στο Ν. 1268/1982 αναφέρεται ο βαθµός του λέκτορα και
επίκουρου καθηγητή νοούνται οι βαθµίδες ∆' και Γ' αντίστοιχα
του νόµου αυτού".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α) και γ) του Ν. 1966/1991
(Α' 147):
"Στα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
ν. 1268/1982 (ΦΕΚ87) και στους µισθολογικά µε µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
εξοµοιούµενους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος , χορηγείται µηνιαίο
επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού

του αναπληρωτή καθηγητή. Το επίδοµα αυτό χορηγείται από την ισχύ του
παρόντος νόµου και στα µέλη ∆.Ε.Π. των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων".
"Το µηνιαίο επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών που καταβλήθηκε στα µέλη
∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. , σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού στον
αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι., από 1-1-1988 καθώς και στους µισθολογικά
µε µέλη ∆.Ε.Π. εξοµοιούµενους , δεν αναζητείται. Το επίδοµα αυτό δεν
καταβάλλεται από 1-1-1988 µέχρι την ισχύ του παρόντος στους κάθε είδους
εξοµοιούµενους µισθολογικά µε µέλη ∆.Ε.Π των Α.Ε.Ι.".
2. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. έχουν δικαίωµα για έρευνα και διδασκαλία,
ανεξαρτησία και ελευθερία στην εκτέλεση του έργου τους στα πλαίσια του
προγραµµατισµού και των σχετικών αποφάσεων του Τµήµατος.
3. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. έχουν επίσης ως έργο την έρευνα, τη συµµετοχή
στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. και την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
συναφών προς την ειδικότητά τους και τη θέση τους.
4. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. είναι δηµόσιοι λειτουργοί. Οι υποχρεώσεις και
τα δικαιώµατα που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους
καθηγητές των Α.Ε.Ι. επεκτείνονται εφεξής στο σύνολο των µελών του
∆.Ε.Π. ύΟπου κατά το Σύνταγµα προβλέπεται συµµετοχή τακτικών Καθηγητών
µετέχουν οι κατά το νόµο αυτόν Καθηγητές.
5. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. που χρησιµοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο
υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιµοποίησή του. Η ανακριβής ή η µη
πλήρης χρήση του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
***Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 καταργήθηκαν µε το άρθρο 8 παρ.8
του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
8. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο
∆ηµόσιο, στους Φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δηµόσιου τοµέα
και στους Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, όπως επίσης και σε ∆ιεθνείς
οργανισµούς στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώοεων της χώρας, σύµφωνο µε
τα προβλεπόµενα στο νόµο αυτό. "Ως παροχή υπηρεσιών λογιζεται και η
ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε µέλος του
∆.Ε.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 17
του παρόντος".
***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 13 µε
το άρθρο 70 παρ. 10 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1674/1986 (Α' 203).
9. Με Π.∆. καθορίζονται τα σχετικά µε την πρόσθετη αµοιβή µελών του
∆.Ε.Π. για την αναφερόµενη στις παραγρ. 7 και 8 του άρθρου αυτού
απασχόλησή τους και µε τον περιορισµό ότι το σύνολο των καθαρών τους
αποδοχών δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόµενο από την ισχύουσα
νοµοθεσία όριο καθαρών αποδοχών σε ετήσια βάση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 48 παρ. 6 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173):
"6. Η αληθινή έννοια της παραγρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 1268/1982
είναι ότι καθορίζονται και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
χορήγησης της σχετικής πρόσθετης αµοιβής."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159):
"8....η αναφορά στην παρ. 9 της ιδίας διάταξης της καταργουµένης
παρ. 7 εννοείται ότι γίνεται στην παρ. 3."
10. Οι θέσεις των µελών του ∆.Ε.Π. είναι ενιαίες, ανήκουν στο Τµήµα
και κατανέµονται στους Τοµείς.
"11. Μέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία

αναλαµβάνουν δίωρο τουλάχιστον εβδοµαδιαίως διδακτικό έργο υποχρεωτικού
µαθήµατος και σε άλλο τµήµα του ίδιου Α.Ε.Ι., δικαιούνται πρόσθετης
αµοιβής, ίσης προς το 1/5 των µηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον στο τµήµα
στο οποίο ανήκουν οργανικώς έχουν καλύψει το ελάχιστο υποχρεωτικό
ωράριο διδασκαλίας".
***Η παρ. 11 προστέθηκε στο άρθρο 13 µε το άρθρο 28 παρ. 5 του ν.
2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 1966/1991 (Α' 147):
"Το µηνιαίο επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών που καταβλήθηκε στα µέλη
∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού στον
αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι., από 1-1-1988 καθώς και στους µισθολογικά
µε µέλη ∆.Ε.Π. εξοµοιούµενους, δεν αναζητείται. Το επίδοµα αυτό δεν
καταβάλλεται από 1-1-1988 µέχρι την ισχύ του παρόντος στους κάθε είδους
εξοµοιούµενους µισθολογικά µε µέλη ∆.Ε.Π των Α.Ε.Ι".
_____________________________________________________________________
Αρθρο 14
Θέσεις και Βαθµίδες.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 212/2004 (ΦΕΚ Α΄ 190)
ορίσθηκαν τα ακόλουθα:
"Οι προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώµατος και δηµοσιεύσεων για
κατάληψη θέσης ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 1268/1982
δεν ισχύουν προκειµένου περί θέσεων ∆.Ε.Π. που προκηρύσσονται για 1) Για τα
γνωστικά αντικείµενα της Σκηνοθεσίας κινηµατογράφου Τηλεόρασης,
Σκηνογραφίας Ενδυµατολογίας, Φωτογραφίας κινηµατογράφου του Τµήµατος
Επικοινωνίας και Μέσων Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου, και 2) Για τα
γνωστικά αντικείµενα της Υποκριτικής, Σκηνοθεσίας, Σκηνογραφίας
Ενδυµατολογίας, Θεατρικής Μουσικής, Χορογραφίας, Χορού, Φωτισµού και
Κινησιολογίας του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
δεδοµένου ότι για αυτά τα γνωστικά αντικείµενα δεν είναι δυνατή ή συνήθης η
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και οι δηµοσιεύσεις."
***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ.άρθρα 2 και επ. σχετικά µε τις προϋποθέσεις εκλογής σε θέσεις
∆ΕΠ που προκηρύσσονται για τις ανωτέρω ειδικότητες.
-----------------------------------------------------------------------"1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ∆.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού
διπλώµατος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειµένου της
διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει
έργου των υποψηφίων µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης
∆.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη κατ' αρχήν µεν της τριµελούς εισηγητικής
επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώµατος".
***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 28 παρ. 26 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
(***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 1 του Π∆ 275/1983 (Α 103) οριζόταν ότι
"Η αναφερόµενη στο άρθρ. 14, παρ.1 του Ν.1268/82 προυπόθεση κατοχής
διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης ∆ιδακτκού Ερευνητικού
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) σε Α.Ε.Ι. δεν ισχύει προκειµένου περί θέσεων ∆.Ε.Π.
της βαθµίδας του Λέκτορα που ανήκουν σε Τοµείς των Τµηµάτων Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και οι οποίες προκηρύσσονται για τα
γνωστικά αντικείµενα της Ειδικής Προπονησιολογίας)".
Με το άρθρ.62 Ν.2413/1996 (Α 124) όµως ορίστηκε στη συνέχεια ότι:
" Το π.δ. υπ' αριθµ. 275/1983 (ΦΕK 103 A') καταργείται και
επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε το ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α')".

2. Για εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται:
ι) Τουλάχιστο διετής εκπαιδευτική πείρα σε ελληνικό Α.Ε Ι. ή οµοταγές
του εξωτερικού ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο σε σχετικό
επιστηµονικό πεδίο ή διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της χώρας ή
αλλοδαπής ή συνδυασµός των παραπάνω.
"ιι) δύο τουλάχιστο πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
εκτός από τη διδακτορική διατριβή είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε
άλλους,που να προάγουν την επιστήµη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο
ή,διαζευκτικά, µια τουλάχιστο δηµοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε
ετήσια τουλάχιστον αυτοδυναµη διδασκαλία σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή οµοταγές
του εξωτερικού συµπληρωµένη κατά το χρόνο της κρίσης είτε ισόχρονο
τουλάχιστον και ισοδύναµο ερευνητικό έργο σε αναγνωρισµένα ερευνητικά
κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής".
***Η περ. ιι αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 79 παρ. 6 του Ν.
1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
"ιιι) Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό έργο του
υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναµη διδασκαλία και έρευνα και
παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξή του".
***Η περ. ιιι προστέθηκε µε το άρθρο 79 παρ. 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
Α 167).
3. Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:
ι) Τουλάχιστο δύο χρόνια αυτοδύναµης διδασκαλίας µετά την απόκτηση
του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικά αντικείµενο του Τοµέα ή
τουλάχιστο δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της
χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο σε σχετικό
επιστηµονικό πεδίο ή συνδυασµός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
είτε αυτοδύναµες ή σε συνεργασία µε άλλους ερευνητές ,ή πρωτότυπη
επιστηµονική µονογραφία πέρα πό τη διδακτορική διατριβή,ή συνδυασµός των
παραπάνω.
Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό έργο του
υποψηφίου θεµελιώνει προοπτικές ακαδηµαϊκής εξέλιξής του.
4. Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:
ι) Τουλάχιστο τέσσερα χρόνια αυτοδύναµης διδασκαλίας µετά την
απόχτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα
ή τουλάχιστο τέσσερα χρόνια εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά
κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής, ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο σε
σχετικό επιστηµονικό πεδίο, ή συνδυασµός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά από τις οποίες
ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές
µονογραφίες.
Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο
του υποψήφιου έχει συµβάλει στην προόδο της επιστήµης και
αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.
Για την έκλογη θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο
του υποψήφιου έχει συµβάλει στην πρόοδο της επιστήµης και
αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.
5. Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται:

ι) Τουλάχιστο έξι χρόνια αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση
του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα, µε
τεκµηριωµένη συµβολή στη διαµόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο
τουλάχιστο µαθηµάτων ή τουλάχιστο έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισµένα
ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής µε τεκµηριωµένη συµβολή
στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραµµάτων, ή εκτεταµένο επαγγελµατικό
έργο σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο, ή συνδυασµός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά από τις οποίες
ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές
µονογραφίες.
«iii. ∆ιδακτική εµπειρία µεταπτυχιακών σπουδών συνιστάµενη στη διδασκαλία
επί τριετία, τουλάχιστον, σε µεταπτυχιακά προγράµµατα Πανεπιστηµίων της
χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, µε την ιδιότητα του επιβλέποντος µέλους
∆.Ε.Π., µίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή της ή η συµµετοχή σε τριµελείς
συµβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση
επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισµένων, κατά την έννοια των διατάξεων των
νόµων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον
θητεία σε διευθυντική θέση ∆ιεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισµών ή, προκειµένου
περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή
κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστηµιακά
νοσοκοµεία ή νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
"Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στα
προεδρικά διατάγµατα 123/1984 (ΦΕΚ 39 Α΄), 111/1994 (ΦΕΚ 84 Α΄), 390/1995
(ΦΕΚ 217 Α΄) και 187/1996 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των
προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 8
του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει
κάθε φορά."
*** Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω
µε το άρθρ.17 Ν.3443/2006,ΦΕΚ Α 41/27.2.2006.
Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του
υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συµβολή του στην πρόοδο της
επιστήµης και έχει χρησιµοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές.
Η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
Η παρούσα ρύθµιση καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς διαδικασίες εκλογής ή
εξέλιξης, για τις οποίες οι σχετικές πράξεις έχουν αναπεµφθεί από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στα Πανεπιστήµια, λόγω ελλείψεως
του αντίστοιχου προσόντος.»
*** Η περ.iii της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 Ν.3282/2004,
ΦΕΚ Α 208/1.11.2004.
5α "Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή µελών ∆.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό
διδακτικό έργο των κρινοµένων, στη συνολική τσυς επιστηµονική και
ερευνητική δραστηριότητα, µε έµφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό
µέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί τα τελευταία πέντε έτη από
την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή."
*** Η παρ.5α προστέθηκε µε το άρθρο 79 παρ.6 περ.ζ
ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167),αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ.3 άρθρ.4 Ν.2517/1997,ΦΕΚ Α 160/11.8.97.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το ερευνητικό και το γενικότερο
επιστηµονικό έργο ενός υποψήφιου είναι υψηλής στάθµης και διεθνώς

αναγνωρισµένο, ή ο υποψήφιος είναι ή διετέλεσε Καθηγητής Α.Ε.Ι. της
χώρας ή οµογενούς του εξωτερικού, είναι δυνατή ή έκλογη ή εξέλιξη κατά
τις προηγούµενες παραγράφους χωρίς τον περιορισµό του απαιτούµενου
ελάχιστου χρόνου διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής πείρας µετά από
τεκµηριωµένη πρόταση της εισηγητικής επιτροπής
"και ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης των προσόντων, εφόσον λαµβάνεται
ειδική απόφαση µε πλειοψηφία των 3/4 των εκλεκτόρων ως προς τη συνδροµή
των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων".
***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 6 του άρθρου 14 µε το
άρθρο 79 παρ. 6 περ. β του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για
κατάληψη θέσης ∆.Ε.Π. είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους
φοιτητές, το δηµοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η
κοινωνική του προσφορά.
8. "Οι αναφερόµενες στις παρ. 1 και 2 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού
διπλώµατος και δηµοσιεύσεων για κατάληψη θέσης ∆.Ε.Π. δεν έχουν ισχύ
προκειµένου περί γνωστικών αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης
ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής ή και δηµοσιεύσεις". Με Π.∆. µετά από γνώµη της
Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζονται για τις περιπτώσεις αυτές τα προσόντα και οι
προϋποθέσεις για την εκλογή ή προαγωγή σε θέσεις ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που µπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωµα ή
και τις δηµοσιεύσεις.
***Το εδάφιο α' της παρ. 8 του άρθρου 14 αναδιατυπώθηκε ως άνω µε
το άρθρο 79 παρ. 6 περ. η του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167), µε το
ίδιο δε άρθρο προστέθηκαν οι λέξεις "ή και τις δηµοσιεύσεις" στο
εδάφιο β παρ. 8 του άρθρου 14.
"Με Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία ένταξης, µονιµοποίησης, εξέλιξης των µη διδακτόρων
επιµελητών βοηθών επιστηµονικών συνεργατών που υπηρετούν κατά την
έναρξη ισχύος του Ν. 1268/1982, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 14 του νόµου αυτού".
***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 8 του αρθρου 14 µε
το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
9. Για την αξιολόγηση των δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά που
προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους λαµβάνονται καταρχήν υπόψη
οι κατάλογοι που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγρ. 6 του νόµου αυτού.
"10. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των
γενικών συνελεύσεων των αντίστοιχων τµηµάτων των οικείων Α.Ε.Ι.,
µπορεί να συνιστώνται θέσεις ∆.Ε.Π. σε τµήµατα Α.Ε.Ι. για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες. Το γνωστικό αντικείµενο, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά των θέσεων αυτών, τα τυπικά προσόντα διορισµού και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται από την προκήρυξη των θέσεων αυτών κατά
τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 15 του Ν. 1268/1982".
*** Η παρ.10 προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ.4 του Ν.1894/1990 (Α 110).

Αρθρο 15.
Εκλογή και εξέλιξη µελών ∆ΕΠ.
1.4.***Οι παρ. 1-4 καταργήθηκαν µε το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν.2083/1992
(ΦΕΚ Α 159).

5. Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας:
α) Η διδακτική ικανότητα των µελών του ∆.Ε.Π. αξιολογείται κάθε
εξάµηνο απύ τους φοιτητές των τάξεων στις οποίες διδάσκουν.
β) Με Π.∆. ύστερα από γνώµη της Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και οι διαδικασίες αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας, η µορφή
ερωτηµατολόγιου που συµπληρώνεται απύ τους φοιτητές, καθώς και ο
τρόπος επεξεργασίας των απαντήσεων. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στην
οργάνωση της διδακτέας ύλης, τη σύνδεση διδασκαλίας και ασκήσεων και
το βαθµό συνεργασίας.
γ) Ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού είναι
αρµόδιος για τη συλλογή και επεξεργασία των ερηµατολογίων και την
τήρηση του σχετικού µητρώου.
δ) Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας αποτελεί στοιχείο που
συνεκτιµάται υποχρεωτικά στις διαδικασίες κρίσης για εκλογή ή προαγωγή
των µελών του ∆.Ε.Π.
ε) Για τη διδακτική κανότητα υποψηφίων µελών του ∆.Ε.Π. που
προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας το στοιχείο της αξιολόγησης αυτής
ζητείται από το Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχονται.
στ) Η διδακτική ικανότητα των άλλων υποψηφίων αξιολογείται µε βάση
δύο δοκιµαστικά µαθήµατα από τους φοιτητές των αντιστοίχων τάξεων, εφύ
όσον αυτό είναι δυνατό τα θέµατα επιλέγονται από τον οικείο Τοµέα και
γνωστοποιούνται 2 µέρες πριν από κάθε µάθηµα στους υποψηφίους.
6. ***Η παρ. 6 του άρθρου 15 καταργήθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 13 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 παρ. 13 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159)
"...Αντί της γνώµης της ΕΑΓΕ της παρ. 5 απαιτείται γνώµη της
συνέλευσης των πρυτάνεων και των προέδρων διοικουσών επιτροπών
στα ΑΕΙ."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η Υ.Α. Β2/4343/28.9.89 (Β' 747), περί
παρατάσεως θητείας Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών των ΑΕΙ
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη στην
επόµενη βαθµίδα ∆ΕΠ, η οποία κυρώθηκε διά του άρθρου 14 του
Ν. 1877/1990 (Α' 28).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 1 της Υ.Α. Β2/68/2.1.90 (Β' 10), η οποία
κυρώθηκε διά του άρθρου 14 εδ. β' του Ν. 1877/1990 (Α' 28):
"Η αληθής έννοια του άρθρου 15 παρ. 6 εδ. α' του Ν. 1268/82
είναι ότι µόνιµο µέλος ∆.Ε.Π. θεωρείται στάσιµο όταν εξαντλήσει το
µέγιστο χρόνο παραµονής σε µία βαθµίδα και ταυτόχρονα έχει συµπληρωθεί
ο αριθµός κρίσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 εδ. α'
και εδ. β' του ιδίου άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση, το µόνιµο µέλος
∆.Ε.Π., δεν περιέρχεται σε κατάσταση στασιµότητας µέχρι να συµπληρωθεί
ο ανωτέρω βαθµός κρίσεων, οι οποίες προκαλούνται µε αίτηση του
ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται προ ή µετά την παρέλευση του µεγίστου
χρόνου".
_____________________________________________________________________

Αρθρο 16.
Μετάκληση Καθηγητών.
1 . Είναι δυνατή η µετάκληση επιστηµόνων σε κενές θέσεις ∆.Ε.Π.στη
βαθµίδα του Καθηγητή.
2 "Πρόταση για µετάκληση υποβάλλεται από το 1/4 τουλάχιστον των µελών
∆.Ε.Π. του Τµήµατος. Η πρόταση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος, η οποία αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας
µετάκλησης."
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.15
άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002.
"Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των καθηγητών του τµήµατος "που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση
µε τη Γ.Σ. του τµήµατος. Σε περίπτωση που οι εκλέκτορες
καθηγητές είναι λιγότεροι από επτά, η Γ.Σ. του τµήµατος καταρτίζει
πίνακα στον οποίο περ λαµβάνονται όλοι οι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. της
χώρας που κατέχουν θέσεις του ίδιου και του συγγενέστερου γνωστικού
αντικειµένου µε εκείνο της θέσης που αφορά η µετάκληση. Από τον πίνακα
αυτόν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζει τους
εκλέκτορες που απαιτούνται για τη συµπλήρωση του επταµελούς
εκλεκτορικού σώµατος. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις
περιπτώσεις εκείνες που η διαδικασία µετάκλησης έχει αρχίσει αλλά δεν
έχει ολοκληρωθεί κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου".
***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στο άρθρο 16 µε το άρθρο 48
παρ. 18 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173),όπως το τελευταίο
συµπληρώθηκε από το εδάφ.ι της παρ.6 άρθρ.79 Ν.1566/1985 (Α 167).
"3". Ο µετακαλούµενος πρέπει να πληροί όλα τα προσόντα που απαιτούνται
για εκλογή σε θέση Καθηγητή και να κατέχει θέση Καθηγητή "στο ίδιο ή σ'
άλλο Α.Ε.Ι της χώρας ή ισοδύναµη θέση σε οµοταγές Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.
Για το ισοδύναµο της θέσης γνωµοδοτεί η Ε.Α.Γ.Ε.
"∆εν επιτρέπεται µετάκληση καθηγητή από περιφερειακό Α.Ε.Ι. σε
Α.Ε.Ι. των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αν ο µετακαλούµενος δεν
έχει συµπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας καθηγητή Α' βαθµίδας στο
περιφερειακό Α.Ε.Ι. κατά το χρόνο της µετάκλησης".
***Οι παρ. 3 και 4 καταργήθηκαν µε το άρθρο 48 παρ. 19 του Ν.1404/
1983 (ΦΕΚ Α 173), µε το οποίο η πρώην παρ. 5 έλαβε τον αριθµό 3.
***Το εντός "" τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 16 προστέθηκε
µε το άρθρο 4 παρ.9 του Ν. 1674/1986 (Α' 203).
***Οι φράσεις "στο ίδιο ή" προστέθηκαν στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 16 µε το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).
"4. Εάν η µετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, ο
µετακληθείς επανέρχεται, αυτοδικαίως στο Α.Ε.Ι. από το οποίο
προέρχεται και καταλαµβάνει, εφ'όσον παραµένει κενή, τη θέση την οποία
κατείχε προ της µετάκλησης.
Σε περίπτωση, που η θέση του έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιοδήποτε
λόγο καταργηθεί, καταλαµβάνει συνιστώµενη αυτοδικαίως οµοιόβαθµη
προσωποπαγή θέση".
***Η παρ.4 του άρθρου 16 προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.10 του Ν.
1674/1986 (Α'203).
_____________________________________________________________________

'Αρθρο 17.
Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώµατα
1. Απασχόληση:
α) Τα µέλη του ∆.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διοριστεί µε πλήρη απασχόληση για όλες
τις εργάσιµες µέρες. Τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της διάταξης
ορίζει ο εσωτερικός κανονισµός του Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Γ.Σ. Τµήµατος
χορηγείται άδεια απουσίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε µέλη του ∆.Ε.Π.
για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους συναφείς µε το γνωστικό
αντικείµενο του Τοµέα τους. "Η άδεια αυτή, την οποία δικαιούνται µόνο
όσοι έχουν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία ως µέλη ∆.Ε.Π. στο ίδιο Α.Ε.Ι. δεν
µπορει να διαρκεί περισσότερο από τρεις µήνες για κάθε τρία χρόνια
συνολικής υπηρεσίας ως µέλους ∆.Ε.Π. στο ίδιο Α.Ε.Ι., χορηγείται δε µε απλές
αποδοχές για τον ένα µήνα και χωρίς αποδοχές για τους άλλους δύο". Στις
υπηρεσίες που παρέχουν στο Α.Ε.Ι. µέλη του ∆.Ε Π. περιλαµβάνεται και η
τυχόν συµµετοχή τους σε µεταπτυχιακά προγράµµατα και στις λειτουργίες
της Ε.Α Γ.Ε.
***Η εντός "" περίοδος του εδαφ.α' της παρ.1 του άρθρου 17
προστέθηκε µε το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 1674/1986 (Α' 203).
β) Για περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο, ή στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους φορείς της παραγράφου 4 (α) του άρθρου
αυτού το Πρυτανικό Συµβούλιο µπορεί να χορηγήσει άδεια απουσίας µε
αποδοχές µιας µέρας ανά εβδοµάδα. Για παρόµοια παροχή υπηρεσιών άδεια
µε αποδοχές για απουσία περισσοτέρων της µιας µέρας ανά εβδοµάδα
χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η χωρίς
άδεια του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
απουσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. "Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται
και η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε µέλος
του ∆.Ε.Π. η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση
διατάξεις για τα Α.Ε.Ι. και για Τ.Ε.Ι.". "Κύρια οργανική θέση θεωρείται
εκείνη στην οποία το µέλος ∆.Ε.Π. προσφέρει τις υπηρεσίες του τον
περισσότερο χρόνο."
***Το άνω πρώτο εντός " " εδάφιο της περ. β της παρ.1 προστέθηκε στο
άρθρο 17 µε το άρθρο 70 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.2β του Ν. 1674/1986 (Α' 203).
***Το τελευταίο εντός " " εδάφιο της περ.β της παρ.1 προστέθηκε µε το
άρθρο 79 παρ. 10 του Ν. 1566/1985.
γ) Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω από
30 εργάσιµες ηµέρες χωρίς την άδεια του Υπουργού συνιστά το πειθαρχικό
παράπτωµα της αυθαίρετης απουσίας από την άσκηση των καθηκόντων και
συνεπάγεται την παραποµπή στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε κίνηση
της διαδικασίας γα την απόλυση του υπαίτιου από την κατεχόµενη θέση.
δ) Το Πρυτανικό Συµβούλιο µπορεί να χορηγήσει σε µέλος του ∆.Ε.Π.
άδεια µε αποδοχές µέχρι 2 µήνες για συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρα,
διαπανεπιστηµιακές ανταλλαγές και παρουσίαση σεµιναρίων σε αλλά Α.Ε.Ι.,
ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία θα
καθορίζεται και ο αντικαταστάτης του στο διδακτικό έργο του."Με την ίδια
διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να χορηγηθεί άδεια µε
αποδοχές µέχρι ένα (1) µήνα και σε µέλος Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.".Επίσης σε
εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση άδειας µε αποδοχές
µέχρι 10 ηµερών από την Κοσµητεία της Σχολής και επιπρόσθετη άδεια
µέχρι 20 ηµερών από τη Σύγκλητο σε µέλος του ∆.Ε.Π. για προσωπικούς
λόγους ύστερα από τεκµηριωµένη πρόταση του υποψηφίου.

***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στο εδάφιο δ της παρ. 1 του
άρθρου 17 µε το άρθρο 28 παρ. 11 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 70 παρ. 11 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 165):
"11. Η τελική έγκριση για τη χορήγηση άδειας απουσίας ∆.Ε.Π.,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 1 περίπτ. α και δ' όταν πρόκειται για το
εξωτερικό, του ν. 1268/1982, ή εκπαιδευτικής άδειας γίνεται από
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή το όργανο που
εξουσιοδοτείται από αυτόν, ύστερα από στάθµιση των υπηρεσιακών
αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και
τις αποζηµιώσεις."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 79 παρ. 6 περ. ια του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α
167): "ια) Ως πλήρης απασχόληση κατά την παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν.1268/1982 εννοείται η υποχρεωτική προσέλευση και παραµονή των µελών
∆.Ε.Π. στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. τουλάχιστο για είκοσι ώρες κάθε
εβδοµάδα και ότι στις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις περιλαµβάνεται και
η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις συµµετοχή τους στα
συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα."
2. Τόπος διαµονής:
α) Τα µέλη του ∆.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση µέσα σε τρείς µήνες από το
διορισµό τους να εγκατασταθούν και να διαµένουν µόνιµα στον τόπο που
εδρεύει το Τµήµα στο οποίο εντάσσονται.
β) Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρµόζονται για τα µέλη
του ∆.Ε.Π. που θα εξέλθουν για οποιονδήποτε λόγο της υπηρεσίας µέχρι το
τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 1982-1983.
γ) Η µη τήρηση των υποχρεώσεων του εδαφίου (α) ή η µεταγενέστερη
µεταβολή της µόνιµης διαµονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα που
συνεπάγεται την παραποµπή των υπαιτίων στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο
και την κίνηση της διαδικασίας για την απολυσή τους από την κατεχόµενη
θέση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το εδ. δ' της παρ. 23 του άρθρου 70 του Ν. 1566/1985,
ορίζονται τα εξής: "δ) Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 17 του ν. 1268/1982 το παράρτηµα εννοείται ως τµήµα."
3. Εκπαιδευτικές άδειες:
α) Κάθε µέλος του ∆.Ε.Π δικαιούται εκπαιδευτική άδεια µε πλήρεις
αποδοχές µέχρι 12 µήνες µετά τη συµπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας στο
ίδιο Α.Ε.Ι. ή µέχρι έξι µήνες µετά τη συµπλήρωση τριών χρόνων
υπηρεσίας. "Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν
περιορίζεται στο διάστηµα των θερινών ή άλλων διακοπών, εγκρίνεται όµως
όταν διάστηµα διακοπών περιλαµβάνεται στο συνολικό πολύ µεγαλύτερης
διάρκειας χρόνο της ζητούµενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριµένο
ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο που γίνεται αποδεδειγµένα σε χρόνο
διακοπών".
***Το τελευταίο εντος " " εδάφιο προστέθηκε στο εδ. α της παρ.3 µε
το άρθρο 79 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
β) Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας είναι ο εµπλουτισµός των γνώσεων
του αδειούχου µε τη συµµετοχή του σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο
άλλου Α.Ε.Ι. ή επιστηµονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού. Για το
διάστηµα παραµονής και εργασίας του σε Α.Ε.Ι. ή επιστηµονικό φορέα του
εξωτερικού και το πολύ για οκτώ µήνες καταβάλλονται διπλές αποδοχές και
εφύ όσον δεν µισθοδοτείται από το Α.Ε.Ι. ή το ίδρυµα του εξωτερικού.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173):
"2.Η αληθινή έννοια του εδαφ. β' της παραγρ. 3 του άρθρου 17 του
Ν.1268/1982 είναι ότι οι καταβαλλόµενες σε µέλη ∆.Ε.Π. διπλές
αποδοχές δεν υπόκεινται στον περιορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου
από την ισχύουσα νοµοθεσία ορίου, διότι δεν πρόκειται για µισθό αλλά
για αποζηµίωση."
γ) Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί η Γ.Σ. Τµήµατος µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται µε το προτεινόµενο πρόγραµµα
επιστηµονικής δραστηριότητας. Τροποποίηση του προγράµµατος αυτού από
τον αδειούχο µπορεί να γίνει µόνο µετά από άδεια της Γ.Σ. Τµήµατος.
δ) Ο αδειούχος µετά τη λήξη της αδειάς του υποβάλλει στον αρµόδιο
Αντιπρύτανη έκθεση σχετική µε την υλοποίηση του προγράµµατος που είχε
εγκρίνει ή Γ.Σ. Τµήµατος.
ε)
***Το εδαφιο ε της παρ.3 του άρθρου 17 καταργήθηκε µε το άρθρο 3
παρ. 1β του Ν. 1674/1986 (Α' 203).
4. Αδεια απουσίας µέλους ∆.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο:
α) Σε µέλος του ∆.Ε.Π. που καλείται από το ∆ηµόσιο, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, να προσφέρει τις
υπηρεσίες του µε πλήρη απασχόληση, χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων άδεια απουσίας από τα διδακτικά και
ερευνητικά του καθήκοντα.
β) Είναι επίσης δυνατή η χορήγηση µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων άδειας σε µέλος του ∆.Ε.Π. γα µερική παροχή
παρόµοιων υπηρεσιών, ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων ως αιρετού µέλους
διοίκησης αναγνωρισµένου επιστηµονικού φορέα για ορισµένο αριθµό
ηµερών κατά εβδοµάδα που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις.
γ) Υπηρεσία µέλους του ∆.Ε.Π. σε δηµόσια θέση µε πλήρη απασχόληση
θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία ως προς τη µισθολογική κατάσταση και
τη συνταξιοδότησή του.
5. Αδεια απουσίας µέλους ∆.Ε.Π. για συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς:
Στα µέλη του ∆.Ε.Π., που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συµµετέχοντας
µε πλήρη απασχόληση σε διεθνείς οργανισµούς, χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων άδεια απουσίας από τα
διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα. Η υπηρεσία αύτη των µελών του
∆.Ε.Π. θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία στην κύρια θέση τους.
6. Προϋπηρεσία:
Ως προϋπηρεσία, που κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού παρέχει
οποιαδήποτε οικονοµικής φύσης δικαιώµατα, δεν αναγνωρίζεται για κανένα
µέλος του ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ή πλασµατική προϋπηρεσία η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν. 815/1978 και στο άρθρο 1 του Ν.
853/1978.
β) Αναγνωρίζεται και λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία ως προς κάθε
νοµική συνέπεια εκτός των συνταξιοδοτικών για κάθε µέλος του ∆ Ε.Π. και
του Ειδικού ∆ιοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή προϋπηρεσία
του ως άµισθου Βοηθού ή Επιµελητή σε Α.Ε.Ι. της χώρας, εφ όσον έχει
διορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
υπάρχει βεβαίωση των οικείων Α.Ε.Ι. ότι εκπλήρωσε τα διδακτικά κι
ερευνητικά καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1845/1989 (Α 102):
"Οι διατάξεις των εδαφίων β' και δ' της παραγράρου 6 του άρθρου
17 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87), της περίπτωσης Ζ2 του άρθρου 20 του ν.
1404/1983 (ΦΕΚ 173) και του άρθρου 16 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194)
εφαρµόζονται ανάλογα και για το ερευνητικό προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.".
γ) Ο διορισµός των Επιµελητών, Βοηθών και ∆ιδασκάλων που δικαιώθηκαν
κατά το άρθρο 7 παράγρ. 1 του Ν.∆. 214/1974 θεωρείται ότι έγινε έξι
µήνες µετά την ηµεροµηνία της σχετικής πρότασης της Σχολής, ο δε χρόνος
που διέρρευσε από τότε, θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ως
προς όλες τις συνέπειες. Ο χρόνος αυτός προσµετράται και
συνυπολογίζεται για κάθε περίπτωση βαθµολογικής και µισθολογικής
εξέλιξης, καθώς και για λήψη σύνταξης, αλλά δεν προστίθεται στη
διανυόµενη θητεία. Σχετικά µε το δικαίωµα της αναδροµικής λήψης
αποδοχών, ο χρόνος που διέρευσε αφορά µόνο τις αποδοχές από την ανάληψη
της υπηρεσίας των δικαιούχων, όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγρ. 1 του Ν.∆.
214/1974 και τις µισθολογικές διαφορές από την ορκωµοσία τους και
ύστερα.
Ο,τι αφορά τη λήψη σύνταξης θα ρυθµισθεί µε ειδικό νόµο.
δ) Οι ρυθµίσεις του Ν. 978/1979 επεκτείνονται στο σύνολο των ∆.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. και περιλαµβάνουν και την ερευνητική υπηρεσία στο εσωτερικό
ή στο εξωτερικό η οποία έχει πραγµατοποιηθεί σε Α.Ε.Ι. ή σε Κέντρα
Ερευνών διεθνούς κύρους.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1845/1989 (Α 102):
"Οι διατάξεις των εδαφίων β' και δ' της παραγράρου 6 του άρθρου
17 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87), της περίπτωσης Ζ2 του άρθρου 20 του ν.
1404/1983 (ΦΕΚ 173) και του άρθρου 16 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194)
εφαρµόζονται ανάλογα και για το ερευνητικό προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.".
7. Αποδοχές µελών ∆ιδακτικού Προσωπικού.
Ο βασικός µισθός του Καθηγητή είναι ο κάθε φορά οριζόµενος µε
µισθολογικές διατάξεις. Ο βασικός µισθός του Αναπληρωτή Καθηγητή είναι
το 85%, του Επίκουρου Καθηγητή το 70% και του Λέκτορα το 60% του
βασικού µισθού του Καθηγητή αντίστοιχα.
8. Απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα:
Οποιος κατέχει θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη απαλλάσσεται από τα
διδακτικά του καθήκοντα.
Οποιος κατέχει θέση Κοσµήτορα ή Προέδρου Τµήµατος δικαιούται να έχει
µειωµένο διδακτικό έργο, όχι όµως λιγότερο από 2 ώρες διδασκαλίας την
εβδοµάδα.
9. ∆ιδασκαλία σε Σχολές αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Αµυνας και
∆ηµόσιας Τάξης:
Τα µέλη του ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. µπορούν να διδάσκουν συγχρόνως και στις
Σχολές αρµοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής ύΑµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης,
εφ' όσον δεν παρακωλύεται το διδακτικό τους έργο "κατά την σχετική για
αυτό απόφαση της Γ.Σ. του οικείου τµήµατος".
***Οι λέξεις "κατά την σχετική....κλπ"προστέθηκαν στην παρ. 9 του
άρθρου 17 µε το άρθρο 79 παρ. 6 περ. ιβ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
Α 167).
"1Ο. Ο συνολικός αριθµός των µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος, τα οποία σε
συγκεκριµένη χρονική στιγµή απουσιάζουν µε άδεια, από τις
προβλεπόµενες στα εδάφια α' και δ' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο

3 του άρθρου αυτού και της οποίας η διάρκεια ειναι µεγαλύτερη του ενός
µήνα, δεν µπορεί να ξεπερνάει το 1/7 του συνολικού αριθµού των µελών
των ∆.Ε.Π. του Τµήµατος".
***Η παρ.10 του άρθρου 17 προστέθηκε µε το άρθρο 3 παρ.1γ του
Ν. 1674/1986 (Α' 203).
"11. Μέλη ∆.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς
αποδοχές διάρκειας µέχρι έξι (6) µήνες µετά τη συµπλήρωση τριών χρόνων
υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή από τη χορήγηση της προηγούµενης όµοιας
άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται µε την εκπαιδευτική άδεια της παρ.
3α' του άρθρου αυτού".
***Η παρ. 11 προστέθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
Α 159).
"12. Για το διορισµό ή τη διατήρηση από µέλος ∆.Ε.Π. δεύτερης θέσης
στο δηµόσιο τοµέα, όπου τούτο επιτρέπεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, απαιτείται άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πλήρως
αιτιολογηµένη γνώµη της οικείας πανεπιστηµιακής µονάδας. Αν παρέλθει
τρίµηνο από το χρόνο υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου χωρίς
να διατυπωθεί γνώµη της πανεπιστηµιακής µονάδας, µπορεί να παρασχεθεί η
σχετική άδεια και χωρίς τη γνώµη αυτή".
***Η παρ. 12 προστέθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
Α 159).
_____________________________________________________________________
Αρθρο 18.
Επισκέπτες Καθηγητές - Ειδικοί Επιστήµονες Εντεταλµένοι Επίκουροι Καθηγητές.
1. Με απόφαση της Γ.Σ. Τµήµατος µετά από πρόταση µέλους της ή του
αρµόδιου Τοµέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καλούνται για ένα
χρόνο ως Επισκέπτες Καθηγητές Ελληνες ή ξένοι επιστήµονες που έχουν
θέση ή ισοδύναµα προσόντα µέλους του ∆.Ε.Π. των δύο ανώτερων βαθµίδων
ή και των άλλων βαθµίδων αν πρόκειται για Ελληνες το γένος. Η πρόσκληση
µπορεί να ανανεωθεί για άλλα δύο χρόνια.
***Η φράση "ή και των άλλων βαθµιδων κλπ" προστέθηκε µε το άρθρο
70 παρ. 13 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165).
2. α) Με απόφαση της Γ.Σ Τµήµατος προσλαµβάνονται µε ετήσια σύµβαση
Ειδικοί Επιστήµονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε την επιφύλαξη
του άρθρου 14 παραγρ. 8 για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
β) Με απόφαση της Γ.Σ. τµήµατος προσλαµβάνονται µε έτησια σύµβαση
Εντεταλµένοι Επίκουροι Καθηγητές µε προσόντα Επίκουρου Καθηγητή ή
κάτοχου τίτλου Υφηγητή.
γ) Οι Ειδικοί Επιστήµονες και οι Εντεταλµένοι Επίκουροι Καθηγητές
έχουν "πλήρη ή" µερική εκπαιδευτική απασχόληση κι αντίστοιχη αµοιβή, δεν
συµµετέχουν στα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα και δεν υπόκεινται
στους περιορισµούς του άρθρου 13 παράγρ. 6.
*** Οι λέξεις " πλήρη ή" προστέθηκαν µε την παρ.38 άρθρ.14
Ν.2817/2000.

"δ) Η πρόσληψη των ειδικών επιστηµόνων και εντεταλµένων επίκουρων
καθηγητών µπορεί να ανανεώνεται για ένα το πολύ χρόνο µε απόφαση της Γ.Σ.
του τµήµατος.
ε) Οι ειδικοί επιστήµονες και οι εντεταλµένοι επίκουροι καθηγητές που
προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις περπτώσεις αύ κα γύ της παραγράφου αυτής
µπορεί να είναι αλλοδαποί χωρίς όµως δικαίωµα συµµετοχής στα όργανα. Η
πρόσληψη ή η ανανέωση της σύµβασης εντεταλµένου επίκουρου καθηγητή ή
ειδικού επιστήµονα αλλοδαπού προϋποθέτει ότι η Γ.Σ. του τµήµατος θα
έχει διαπιστώσει µε ειδική αιτιολογία, ότι υπάρχει αντικειµενική
αδυναµία πρόσληψης κατάλληλου έλληνα επιστήµονα".
***Οι περ. δ και ε προστέθηκαν στο άρθρο 18 µε την παρ. 7 του άρθρου
79 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
3. Με Π.∆. καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης,
απασχόλησης κι αµοιβής των Επισκεπτών Καθηγητών των ειδικών
επιστηµόνων και των Εντεταλµένων Επίκουρων Καθηγητών.
"4. Η µηνιαία αµοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από
το εξωτερικό, καθορίζεται ίση µε τις κάθε είδους αποδοχές και
επιδόµατα, που λαµβάνουν τα οµοιόβαθµα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης
των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία είναι έγγαµα µε δύο παιδιά και έχουν
δεκαετή συνολική υπηρεσία. ∆ικαιούνται ακόµα πλήρους ιατροφαρµακευτικής
και νοσοκοµειακής περίθαλψης, σύµφωνα µε ό,τι ισχύει για τα µέλη
∆.Ε.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι.
5. Η αµοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το
εσωτερικό για να διδάξουν τρεις (3) ή περισσότερες ώρες την εβδοµάδα,
καθορίζεται στο 1/3 του βασικού τους µισθού, προσαυξανοµένου µε την
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της
δεύτερης και στο 1/2, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της τρίτης οµάδας, όπως
αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο β' της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α')".
***Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν µε το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.2083/
1992 (ΦΕΚ Α 159).Σύµφωνα δε µε την παρ.30 του άρθρου 28 Ν.2083/
1992,οι διατάξεις των άνω παρ.4 και 5 ισχύουν από το ακαδηµαϊκό
έτος 1993-1994.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 19.
Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι.
***Το άρθρο 19 καταργήθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 15 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ Α 159).
_____________________________________________________________________

Αρθρο 20.
Ειδικό ∆ιοικητικό - τεχνικό προσωπικό.
"1. Τα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
παρέχουν έργο υποδοµής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι.,
προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου
έργου τους".
"2. Οι θέσεις του Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στα Τµήµατα και
κατανέµονται στους Τοµείς, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές ή σε λοιπές
λειτουργικές µονάδες του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Σε
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. που
ανήκουν στις Σχολές ή συνολικά στο Ιδρυµα."
"3. Αρµόδιο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π.
είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις
οποίες οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στη Σχολή ή συνολικά στο Ιδρυµα, η
αρµοδιότητα αυτή µεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή στη
Σύγκλητο."
"4. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται οπό τη Γενική Συνέλευση
του Τµήµατος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα µε
την ακαδηµαϊκή µονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη
αναφέρονται και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη
κάθε θέσης."
στ) Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. διακρίνονται στις κατηγορίες της
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), της τεχνολογικής εκπαίδευσης [ΓΕ) και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε). Ο τρόπος και η διαδικασία της
βαθµολογικής και µισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης των µελών
Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
ζ) Οπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.∆.Τ.Π., νοείται στο
εξής το Ε.Τ.Ε.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγµατα που
ρυθµίζουν τα σχετικά µε το Ε.Τ.Ε.Π. ζητήµατα, εξακολουθούν να ισχύουν
και νο εφαρµόζονται τα προεδρικά διατάγµατα που ρυθµίζουν τα αντίστοιχα
ζητήµατα για το Ε.∆.Τ.Π.. Οπου γίνεται αναφορά σε κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και
ΜΕ, νοούνται οτο εξής οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε αντιστοίχως.
*** Οι παρ.1-4 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.13
Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000
5. Τα µέλη του Ε.∆.Τ.Π. διορίζονται µε τριετή θητεία. Μετά τη λήξη
της κρίνονται για µονιµοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης
τερµατίζεται η υπηρεσία τους.
6. Τα µέλη του Ε.∆.Τ.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια.
7. Τα σχετικά µε τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις πλήρωσης των
θέσεων Ε.∆.Τ.Π., µονιµοποίησης των µελών Ε.∆.Τ.Π. και χορήγησης
εκπαιδευτικών αδειών στα µέλη Ε ∆.Τ.Π καθορίζονται µε Π.∆.
"Στο ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία µετάταξης µελών Ε.∆.Τ.Π. από µια ακαδηµαϊκή µονάδα σε άλλη
ακαδηµαϊκή µονάδα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο".
"Τα µέλη του Ε.∆.Τ.Π., τα οποία υπηρετούν σε θέσεις της κατηγορίας

∆.Ε., έχουν δικαίωµα να µεταταγούν σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες
µετάταξης καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων".
***Το εντός δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 20 προστέθηκε µε το
άρθρο 48 παρ. 16 του Ν. 1404/1983.
***Το εντός τρίτο "" εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 20 προστέθηκε
µε το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ Α 203).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000
ορίζεται ότι:
"Το προβλεπόµενο στο άρθρο 20 του ν. 1268/ 1982 Ειδικό
∆ιοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.∆.Τ.Π.) µετονοµάζεται σε Ειδικό Τεχνικό
Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)".
_____________________________________________________________________
'Αρθρο 21.
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
"1. Τα µέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.∆Ι.Π.) επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό/εφαρµοσµένο διδακτικό
έργο στα Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε δύo κλάδους ως εξής:
ι) Τον κλάδο του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (κλάδο I), τα µέλη του
οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο
στη Θεωρητική ή εφαρµοσµένη διδασκαλία των αντικειµένων των ξένων
γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας (διδασκόµενης ως ξένης), του σχεδίου,
των καλών τεχνών, των εφαρµοσµένων τεχνών, της µουσικής, του θεάτρου,
του χορού, της ρυθµικής αγωγής και της φυσικής αγωγής.
ιι) Τον κλάδο του Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (κλάδο II), τα
µέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό/εφαρµοσµένο διδακτικό έργο που
συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών
ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία
εφαρµογής των οικείων επιστηµών, σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 23
παρ. 1 στοιχείο (iii) του ν. 1268/1982."
"2. Οι θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. µπορεί να ανήκουν οργανικά στα Τµήµατα, στις
Σχολές ή συνολικά στο Ιδρυµα. Οι θέσεις που ανήκουν στα Τµήµατα
κατανέµονται στους Τοµείς."
"3. Αρµόδιο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π.
είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή
η Σύγκλητος, ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία ανήκουν."
"4. α) Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.∆Ι.Π. γίνεται από τη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο,
ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην
προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά
προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.
β) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.∆Ι.Π., το οποίο επιτελεί ειδικό
διδακτικό έργο, απαιτείται: (i) η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού µε το
προς διδασκαλία αντικείµενο και (ii) η κατοχή συναφούς µεταπτυχιακού
διπλώµατος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελµατική ή εκπαιδευτική
προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό µε το προς διδασκαλία αντικείµενο ή τρεις
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή συναφής µονογραφία ή
συνδυασµός των παραπάνω.

γ) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.∆Ι.Π., το οποίο επιτελεί εργαστηριακό /
εφαρµοσµένο διδακτικό έργο, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
σχετικού µε το αντικείµενο που αφορά το διδακτικό έργο, για το οποίο
προορίζεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή του πτυχίου Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τριετή τουλάχιστον
επαγγελµατική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο."
στ) Η βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των µελών
Ε.Ε.∆Ι.Π. καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
ζ) Οπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.Ε.Π., νοείται στο
εξής το Ε.Ε.∆Ι.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγµατα που
ρυθµίζουν τα σχετικά µε το Ε.Ε.∆Ι.Π. ζητήµατα, εξακολουθούν να ισχύουν
και να εφαρµόζονται τα προεδρικά διατάγµατα ηου ρυθµίζουν τα αντίστοιχα
ζητήµατα για το Ε.Ε.Π..
*** Οι παρ.1-4 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.13
Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000 µε την οποία ορίζεται επίσης ότι:
2.α) Τo προβλεπόµενο στο άρθρο 21 του ν. 1268/1982 Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) µετονοµάζεται σε Ειδικό και
Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.∆Ι.Π.).
5. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. διορίζονται µε τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της
θητείας τους κρίνονται για µονιµοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης
τερµατίζεται η υπηρεσία τους.
6. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτικά άδεια.
7. Τα σχετικά µε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πλήρωσης των
θέσεων Ε.Ε.Π., µονιµοποίησης των µελών Ε.Ε.Π., µετάταξης στην
Εκπαίδευση και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών στα µέλη Ε.Ε.Π.
καθορίζονται µε Π.∆.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. το ήδη εκδοθέν Π∆ 394/1983 (Α 145),όπως αυτό
τροποποιήθηκε από τα Π∆ 107/1986 (Α 40) και 223/1987 (Α 99).
_____________________________________________________________________
Αρθρο 22.
∆ιοικητικό Προσωπικό.
1. Το ∆ιοικητικό Προσωπικό του Α.Ε.Ι. αποτελείται από τους υπαλλήλους
που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες του.
2. Οι µισθολογικές, βαθµολογικές και λοιπές ρυθµίσεις που αφορούν
τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου ισχύουν και για το ∆ιοικητικό προσωπικό
των Α.Ε.Ι.
"3. Τα µέλη του διοικητικού προσωπικού που συµπληρώνουν εξαετή
πραγµατική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν µετάταξη
σε άλλο Α.Ε.Ι. πέραν των οργανικών θέσεων".
***Η παρ. 3 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 49 παρ.7
του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

4. Σε εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις έκτακτων και παροδικών αναγκών
είναι δυνατό µε πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων να
προσλαµβάνεται ∆ιοικητικό Προσωπικό µε σχέση ιδιωτικού δικαίου για
ορισµένο χρόνο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
"5. Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη των Τοµέων, των
Εργαστηρίων, των Κλινικών και λοιπών λειτουργικών µονάδων του Τµήµατος
ανήκει στην ευθύνη του ∆ιοικητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος. Το
προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η υποστήριξη αυτή τοποθετείται στις
Γραµµατείες των οικείων Τµηµάτων, µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου,
ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος, είναι δε
δυνατόν να κατανέµεται σε υπηρεσιακές µονάδες επιπέδου Γραφείου,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του
Ιδρύµατος. Του ανωτέρω προσωπικού προϊσταται διοικητικά ο Γραµµατέας
του οικείου Τµήµατος. Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο έναντι του
αντίστοιχου ∆ιευθυντή Τοµέα ή Εργαστηρίου ή Κλινικής κ.λπ. για την
οµαλή, αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία του χώρου ευθύνης του.
Εφόσον για την υποστήριξη των ανωτέρω λειτουργικών µονάδων του Τµήµατος
απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατόν η σχετική διαδικασία
πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπικού να πραγµατοποιείται και εκτός
διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π..".
*** Η παρ.5 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.13
Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.
_____________________________________________________________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Αρθρο 23.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Το διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία
µαθήµατα και περιλαµβάνει: (ι) την αυτοτελή διδασκαλία ενός µαθήµατος,
(ιι) τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, (ιιι) τις
εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση
των φοιτητών και (ιν) την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και την
πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που
αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.
***Η παρ. 2 του άρθρου 23 καταργήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
"3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
δηµοσιευόµενη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από γνώµη των
Συγκλήτων όλων των Α.Ε.Ι. καθορίζονται:".
α) η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες έκδοσης, διάθεσης και διακίνησης
των πανεπιστηµιακών διδακτικών βιβλίων στα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και
οι όροι και οι διαδικασίες για την αποζηµίωση των συγγραφέων και
β) η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες δωρεάν εκτύπωσης των διδακτορικών
διατριβών.
"Η γνώµη των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι." πρέπει να σταλεί στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα
ηµερών από την υποβολή του σχετίκου ερωτήµατος.

***Το α' εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 23 καθώς και οι εντός " " λέξεις
του εδαφ.β' της παρ. 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.2
του Ν. 1674/1986 (Α' 203).
"γ) Τα µέτρα προσδιορισµού του κόστους για την περίπτωση των βιβλίων
των δύο προηγούµενων εδαφίων καθορίζονται µε αποφάσεις του διοικητικού
συµβουλίου του Οργανισµού Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.∆.Β.) το
πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν
ενεργούνται µειοδοτικοί διαγωνισµοί, αλλά οι τιµές είναι δεσµευτικές
για τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, µε βάση την απόφαση του
Ο.Ε.∆.Β.".
***Η περ. γ΄προστέθηκε στην παρ.3 µε το άρθρο 70 παρ. 14 του Ν. 1566/
1985 (ΦΕΚ Α 165).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η διάταξη της περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.
1268/1982 εφαρµόζεται και για τα βιβλία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που εκδίδονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων.
(άρθρ.13 παρ.6 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003).

_____________________________________________________________________
Αρθρο 24.
Πρόγραµµα Σπουδών.
"1. Το πρόγραµµα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των
κατ' επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το
περιεχόµενά τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποιες
περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο και τη
χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων".
***Η παρ. 1 που είχε καταργηθεί µε το άρθρο 9 παρ. 11 του Ν.2083/1992
(ΦΕΚ Α 159), επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω µε την
παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)
2. Το Πρόγραµµα Σπουδών προσαρµόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθµό
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται
για κάθε πτυχίο µε Π.∆. που εκδίδεται µετά από γνώµη του ΕΣΑΠ κα των
Σχολών και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από οκτώ.
3. Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό "διδακτικών
µονάδων" (δ.µ.) Η δ.µ. αντιστοιχεί σε µια εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας
επί ένα εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και
σε µια µέχρι τρείς εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα
εξάµηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε σχετική απόφαση
της Γ.Σ. Τµήµατος. Στο Πρόγραµµα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος
αριθµός δ.µ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.
"4. Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων σε εξάµηνα ειναι ενδεικτική
και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε
συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία
των προαπαιτούµενων και εξαρτώµενων από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Με τη
διαδικασία κατάρτισης του προγράµµατος σπουδών ορίζονται τα
προαπαιτούµενα και τα εξαρτώµενα από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Ο
φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίµησης στη γραµµατεία του τµήµατος,
στην αρχή κάθε εξαµήνου και σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από τη γενική
συνέλευση".

***Η παρ. 4 που είχε καταργηθεί µε το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ Α 159), επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω µε την
παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)
5. Τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα καλύπτουν τουλάχιστο το 1/4
του Προγράµµατος Σπουδών.
6. Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η Γ.Σ.
Τµήµατος. Το Πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος
του Τµήµατος συγκροτεί Επιτροπή Προγράµµατος από µέλη της Γενικής
Συνελεύσεως του Τµήµατος µε ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική
εισήγηση στη Γ.Σ. Τµήµατος, αφού προηγουµένως κωδικοποιήσει τις
προτάσεις των Τοµέων.
7. Η απόφαση της Γ.Σ. Τµήµατος για το Πρόγραµµα Σπουδών κοινοποιείται
στον Κοσµήτορα και στην Ε.Α.Γ.Ε. και δηµοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών
της Σχολής και του Τµήµατος.
8. Στα προγράµµατα σπουδών ενός Τµήµατος µπορούν να περιλαµβάνονται
και µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο τοµέα άλλων Τµηµάτων της
ίδιας ή άλλης Σχολής. Στη περίπτωση αυτή η ανάθεση διδακτικού έργου σε
µέλη του ∆.Ε.Π. του Τοµέα αυτού γίνεται µε απόφαση της κοσµητείας ή του
Πρυτανικού Συµβουλίου αντίστοιχα µετά από πρόταση των αντίστοιχων
Τµηµάτων ή Σχολών.
"9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής
υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο".
***Η παρ.9 που είχε καταργηθεί µε την παρ.11 του άρθρου 9 του
Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως
άνω µε την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)
10. Για όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών καθορίζεται ο
τοµέας που έχει αρµοδιότητα για τη διδασκαλία του. Τα µαθήµατα αυτά
µπορούν να διδάσκονται από όλα τα µέλη του ∆.Ε.Π. του Τµήµατος.
11. Σε περίπτωση µαθήµατος που διδάσκεται σε µεγάλα ακροατήρια
επιδιώκεται η διαίρεση της αντίστοιχης τάξης σε τµήµατα µε µικρό αριθµό
φοιτητών και η ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος για κάθε τµήµα σε ένα
µέλος του ∆.Ε.Π. του αντίστοιχου Τοµέα. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. που παίρνουν
τέτοια ανάθεση, συγκροτούν την Επιτροπή του Μαθήµατος µε συντονιστή
µέλος του ∆.Ε.Π. που κατέχει την ανώτατη βαθµίδα. Η Επιτροπή του
Μαθήµατος συντονίζει την οµοιοµορφία της διδασκαλίας ως προς το
περιεχόµενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων και των
εξετάσεων.
"12. α) Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η οργάνωση
διατµηµατικών προπτυχιακών πρσγραµµάτων σπουδών στο ίδιο Α.Ε.Ι. που
οδηγούν σε ξεχωριστά πτυχίο. Τα διατµηµατικά προγράµµατα είναι δυνατόν
να οργανώνονται είτε στο πλαίσιο µιας Σχολής είτε σε διασχολική βόση.
β) Η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου λαµβάνεται ύστερα από κοινή
πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των εµπλεκόµενων Τµηµάτων και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουµένως ασκηθεί
ο σχετικός έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
γ) Σε κάθε διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών συγκροτείται µε πράξη του
πρύτανη ∆ιοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει όλες τις αρµοδιότητες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κοι της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος. Η ∆ιοικούσα
Επιτροπή αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. που προέρχονται από το καθένα από

τα συνεργαζόµενα Τµήµατα και από εκπροσώπους των φοιτητών του
προγράµµατος σε αριθµό ίσσ προς το 50% του αριθµού των µελών ∆.Ε.Π. της
∆ιοικούσας Επιτροπής. Τα συνεργαζόµενα Τµήµατα συµµετέχουν στη
∆ιοικούσα Επιτροπή µε ίσο αριθµό µελών ∆.Ε.Π.. Τα µέλη ∆.Ε.Π.. τα οποία
µετέχουν στη ∆ιοικούσα Επιτροπή, πρέπει απαραιτήτως να έχουν ενεργό
εκπαιδευτική συµµετοχή στο διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών. Η ∆ιοικούσα
Επιτροπή εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή
Πρόεδρο, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του
Αναπληρωτή Καθηγητή.
δ) Η εισαγωγή φοιτητών σε ένα διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών γίνεται
µε την ισχύουσα εκάστοτε διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, ο δε αριθµός των φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο
σε ένα διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών καθορίζεται µε την απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί του καθορισµού του
αριθµού των εισακτέων κατ' έτος στα Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ε) Η διοικητική υποστήριξη κάθε διατµηµατικού προγράµµατος οπσυδών
γίνεται από την αντίστοιχη Γραµµατεία, η οποία συστήνεται και
στελεχώνεται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του οικείου
ιδρύµατος.
στ) Με την αναφερόµενη στο εδάφιο α' απόφαση της Συγκλήτου
καθορίζεται και κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία
κοι τη διοίκηση του διατµηµατικού πρσγράµµατος σπουδών. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται κατ' αναλογία οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο
εσωτερικός κανονισµάς του οικείου Ιδρύµατος."
*** Η παρ.12 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 εδαφ.α' άρθρ.15
Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998.Με το εδάφ.β'της αυτής παρ.1 ορίζεται
ότι: "Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται
κατ' αναλογία και για την οργάνωση διατµηµατικών προγραµµάτων
σπουδών στα Τ.Ε.Ι.".
_____________________________________________________________________
Αρθρο 25.
Κανονισµός Σπουδών.
1. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και
λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου.
2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά
σε δύο εξάµηνα.
***Η παρ. 3 του άρθρου 25 καταργήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 11 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
4. ∆ιακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας
ενός Α.Ε.Ι., πέρα από τα προβλεπόµενα στο νόµο αυτό, είναι δυνατή µε
απόφαση της Συγκλήτου και µόνο γα εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που
πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τα "4/5" του
προβλεπόµενου στο Πρόγραµµα για τις εργάσιµες µέρες του αντίστοιχου
εξάµηνου, το αντίστοιχο µάθηµα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε.
***Ο άνω εντός " " αριθµός 4/5 αντικατέστησε τον αριθµό "2/3"
(άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159) ).

***Η παρ. 6 του άρθρου 25 καταργήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 11 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
7. Με τους εσωτερικούς κανονισµούς των ΑΕΙ ορίζονται τα σχετικά µε τη
δυνατότητα οργάνωσης και λετουργίας θερινών εξαµήνων για ταχύρρυθµη
διδασκαλία ή συµπλήρωση ύλης εξάµηνου.
***Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 25 καταργήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 11 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
10. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογή υποχρεωτικό µάθηµα, ο
φοιτητής υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα ή να το
αντικαταστήσει µε άλλο κατύ επιλογή µάθηµα.
***Η παρ. 11 του άρθρου 25 καταργήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 11 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
12. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν
επιτύχει στα προβλεπόµενα µαθήµατα και συγκεντρώσει τον απαιτούµενο
αριθµό διδακτικών µονάδων.
"Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού του πτυχίου για τους φοιτητές που
έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984 και µετά
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικης Παιδείας και
Θρησκευµάτων".
***Το εντός "" εδάφιο της παρ.12 του άρθρου 25 προστέθηκε µε το
άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 1674/1986 (Α' 203).
13. Τα σχετικά µε τον τύπο των χορηγουµένων πτυχίων και µε την
καθοµολόγηση των πτυχιούχων καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισµούς
των Α.Ε.Ι.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 1286/1982 (Α 119):
"Γιά τα Α.Ε.Ι. µετά την εφαρµογή του προγράµµατος και του
κανονισµού σπουδών του Ν. 1268/1982 οι µετεγγραφές επιτρέπονται:
α) Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1984-85 σε ποσοστό 10% σε όσους έχουν
εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του πρώτου έτους ή των δύο
πρώτων εξαµήνων σπουδών στη σχολή προέλευσης.
β) Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1985-86 σε ποσοστό 10% σε όσους έχουν
εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του πρώτου έτους ή των δύο
πρώτων εξαµήνων και 5% σε όσους έχουν εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα τα
µαθήµατα των δύο πρώτων ετών ή των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων σπουδών
στη σχολή προέλευσης και
γ) Από το ακαδηµαϊκό έτος 1986-87 και επόµενα σε ποσοστό 10% σε
όσους έχουν εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα των δύο πρώτων
ετών ή των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων σπουδών στη σχολή προέλευσης".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ειδικά γιά την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.),
ισχύουν τα οριζόµενα υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του αυτού
ως άνω νόµου.
"14. Το πτυχίο χορηγείται µέσα σε δύο µήνες το αργότερο από την
ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον πρύτανη,
τον πρόεδρο και το γραµµατέα του οικείου τµήµατος. Μετά την παρέλευση
της παραπάνω προθεσµίας των δύο µηνών, το πτυχίο χορηγείται µε µόνη
την υπογραφή του πρύτανη και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας τούτου
το πτυχίο υπογράφεται από τον αντιπρύτανη ακαδηµαϊκών υποθέσεων και
προσωπικού".
***Η παρ. 14 προστέθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 1946/1991 (Α 69).
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Αρθρο 26.
Μεταπτυχιακή Σχολή.
***Το άρθρο 26 καταργήθηκε µε το άρθρο 81 παρ.8 του Ν.1566/1985
(Α' 167).
_____________________________________________________________________
Αρθρο 27.
∆.Ε.Π. Μεταπτυχιακής Σχολής.
***Το άρθρο 27 καταργήθηκε µε το άρθρο 81 παρ.8 του Ν.1566/1985
(Α'167).
_____________________________________________________________________
Αρθρο 28.
Προγράµµατα και κανονισµοί µεταπτυχιακών σπουδών
***Το άρθρο 28 καταργήθηκε µε το άρθρο 81 παρ.8 του Ν.1566/1985 (Α'
167)
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
'Αρθρο 29.
Φοιτητική µέριµνα.
1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται µε την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και
αποβάλλεται µε τη λήψη του πτυχίου.
2. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και
των µέσων µε τα οποία είναι εξοπλισµένο το Α.ΕΙ. γα την εκπλήρωση του
εκπαιδευτικού του έργου, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό και τις
αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων του Α.Ε.Ι.
3. Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή
περίθαλψη. Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής καθορίζονται
µε Π.∆. που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών ύΕθνικης Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
***Η παρ. 4 καταργήθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ Α 159).
5. Με Π.∆. θα καθορισθούν τα σχετικά µε τη δωρεάν σίτιση των
φοιτητών, µε βάση την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους

κατάσταση. Με το ίδιο Π.∆. καθορίζονται τα σχετικά µε τη διοίκηση,
οργάνωση και λειτουργία Φοιτητικών Λεσχών και Φοιτητικών Εστιατορίων,
για τα οποία κάθε χρόνο αναγράφεται στον προϋπολογισµό των Α.Ε.Ι.
επαρκής πίστωση.
6. Στους φοιτητές, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς, παρέχονται
διευκολύνσεις για τις µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους
και τα αναγκαία µέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και
ψυχαγωγία. Οι λεπτοµέρειες και οι προϋποθέσεις σχετικά µε τις παροχές
αυτές καθορίζονται µε Π.∆. που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Συγκοινωνιών.
7. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συγκροτείται µε απόφαση του Πρύτανη υπηρεσία
αρµόδια για την παροχή στους φοιτητές πληροφοριών σχετικών µε τις
σπουδές, για τη διευκόλυνσή τους στην εξεύρευση εργασίας, για τον
επαγγελµατικό προσανατολισµό και την επαγγελµατική αποκατάσταση και για
την παροχή κοινωνικής µέριµνας σε όσους έχουν σχετική ανάγκη.
8. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να λαµβάνουν ειδικά µέτρα για τη διευκόλυνση
των σπουδών των εργαζοµένων φοιτητών.
Με Π. ∆/γµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του καθ' ύλη αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται
η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόµενους φοιτητές κατά την
περίοδο των εξετάσεων.
***Η παρ. 9 του άρθρου 29 καταργήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 11 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
10. Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης µε αίτηση του ενδιαφερόµενου
προς το αντίστοιχο Τµήµα και µετά από έγκριση του ∆.Σ. Τµήµατος. Κατά
τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης, αίρεται η φοιτητική ιδιότητα
και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώµατα που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται µε νέα άιτηση του ενδιαφερόµενου.
Ο χρόνος αναστολής της φοίτησης δεν υπολογίζεται στους περιορισµούς της
παραγρ. 9 του άρθρου αυτού.
11. Οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι ως προς τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους προς το Α.Ε.Ι.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 του Ν. 1286/ 1982 (Α 119):
" Οι κατατασσόµενοι κατά τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου, έχουν
όλες τις υποχρεώσεις των φοιτητών ή σπουδαστών της σχολής υποδοχής και τα
δικαιώµατα των παραγράφων 2, 3 και 8 του άρθρου 29 του Ν. 1268/1982.
Επίσης µπορούν να µετέχουν στους συνδικαλιστικούς φορείς και στα
όργανα διοίκησης της σχολής υποδοµής. Κατεξαίρεση δεν µπορούν να
δηµιουργήσουν προϋποθέσεις µετεγγραφής σε άλλους, κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 6 περίπτωση Β του άρθρου 2".
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 30.
Αναδιάρθρωση των Α.Ε.Ι.
1. Κάθε Σχολή που χορηγεί ένα πτυχίο µετατρέπεται από την έναρξη της
ισχύος του νόµου αυτού σε αντίστοιχο Τµήµα στο οποίο εντάσσεται όλο το
µόνιµο, µε θητεία ή µε σύµβαση προσωπικό της. "Τµήµατα που δεν
εντάσσονται σε Σχολές, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου,διατηρούν
τον τίτλο της Σχολής και λειτουργούν ως Τµήµα. Σε περίπτωση ίδρυσης
Τµήµατος, που λόγω της φύσης του γνωστικού του αντικειµένου δεν εντάσσεται

σε Σχολή ή δεν µπορεί να συνενωθεί µε άλλο Τµήµα του Α.Ε.Ι. σε Σχολή, µπορεί
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται µετά
από γνώµη του Τµήµατος και του Ε.Σ.Α.Π. να ονοµασθεί Σχολή".
***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 30 µε
το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56).
2. (α) Κάθε Σχολή που χορηγεί περισσότερα από ένα πτυχία χωρίζεται
από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού σε Τµήµατα αντίστοιχο µε τα
χορηγούµενα πτυχία.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.6 άρθρου 4 Ν.1674/1986 (Α 203),
η αληθής έννοια της διάταξης του εδαφ.α της παρούσης παρ.2
είναι ότι: "κάθε σχολή που χωρίζεται σε περισσότερα τµήµατα,επειδή
χορηγεί περισσότερα από ένα πτυχία,καταργείται και παύει να
λειτουργεί ως αυτοτελής πανεπιστηµιακή µονάδα από την έκδοση της
αντίστοιχης διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης για τον χωρισµό
αυτόν".
(β) Η κατανοµή και ένταξη του υπηρετούντος στη Σχολή προσωπικού στα
Τµήµατα αυτά, όπως και στα Γενικά Τµήµατα, που είναι δυνατό να
δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγρ. 3 του νόµου αυτού, καθώς
και η κατανοµή των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Κλινικών και των
Μουσείων στα Τµήµατα, ή η διατήρησή τους στη Σχολή, γίνεται µε δήλωση
των ενδιαφεροµένων και µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µετά από γνώµη της Σχολής, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από της υποβολής του σχετικού
ερωτήµατος.
(γ) Η διαδικασία του εδαφίου (β) ισχύει ανάλογα και για την απόφαση
δηµιουργίας Γενικών Τµηµάτων.
3. Αµέσως µετά την κατανοµή του προσωπικού που γίνεται σύµφωνα µε το
εδάφιο (β) της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού κινείται η κατά την παράγρ. 4
του άρθρου 8 του νόµου αυτού διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τµήµατος.
4 (α) Η σύσταση Τοµέων στα Τµήµατα γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παίδειας και Θρησκευµάτων µετά από γνωµη της Γ.Σ. του
αντίστοιχου Τµήµατος, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την υποβολή του σχετικού
ερωτήµατος.
(β) Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την ολοκλήρωση τις
διαδικασίας σύστασης των Τοµέων η Γ.Σ. Τµήµατος αποφασίζει για την
κατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων
Σπουδαστηρίων και Κλινικών στους Τοµείς.
(γ) Στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου αυτού ή Γ.Σ. Τµήµατος
συγκροτείται από το σύνολο των µελών του ∆.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί
αυτοδίκαια και τους κατά το άρθρο 8 του νόµου αυτού εκπροσώπους.
(δ) Αν µετά την παρελεύση της προθεσµίας του εδαφίου (α) η Γ.Σ. του
Τµήµατος δεν εκφράσει γνώµη, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µπορεί να αποφασίσει και χωρίς τη γνώµη αυτή.
5. (α) Με Π.∆. µετά από γνώµη των Γ.Σ. των Τµηµάτων που υποβάλλεται
σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την υποβολή του σχετικού
ερωτήµατος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
αποφασίζει η συγκρότηση των Σχολών.
(β) Εως την έκδοση του διατάγµατος αυτού, Α.Ε.Ι. µε µια µόνο Σχολή ή
Σχολές µε ένα µόνο Τµήµα διατηρούν την ονοµασία τους αλλά λειτουργούν
αντίστοιχα ως Σχολές ή Τµήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος του

Τµήµατος ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα Πρύτανη ή Κοσµήτορα. Οι
αρµοδιότητες της Συγκλήτου ή της Γ.Σ. Σχολής ασκούνται αντίστοιχα από
τη Γ.Σ. Σχολής ή τη Γ.Σ. Τµήµατος. Οι αρµοδιότητες του Πρυτανικού
Συµβουλίου ή της Κοσµητείας ασκούνται αντίστοιχα από την Κοσµητεία ή το
∆.Σ. Τµήµατος.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56):
"Η αληθινή έννοια του εδαφίου (β) της παρ. 5 του άρθρου 30 του
Ν. 1268/1982 είναι ότι όταν στο ΑΕΙ λειτουρούν Τµήµατα που δεν
συγκροτούν σχολές, στη Σύγκλητο συµµετέχουν αντί των Κοσµητόρων
οι Πρόεδροι των Τµηµάτων αυτών. "
6. Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, κινείται η κατά τα
άρθρα 10 και 11 του νόµου αυτού διαδικασία εκλογής των Κοσµητόρων των
Σχολών, της Συγκλήτου και των Πρυτανικών αρχών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56):
" Η αληθινή έννοια της παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 1268/1982
είναι ότι η διαδικασία εκλογής Κοσµητόρων, Πρυτανικών αρχών και
µελών της Συγκλήτου κινείται αµέσως µόλις ολοκληρωθούν εκείνες
οι διαδικασίες των προηγούµενων παραγράφων του ίδιου άρθρου, οι
οποίες είναι απαραίτητες για την αντίστοιχη εκλογή."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 1286/1982 (Α 119):
"Μέλη Πρυτανικών Αρχών, Συγκλητικοί ή Κοσµήτορες Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που γιά οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να ασκήσουν
τα καθήκοντά τους ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1-6 του
άρθρου 30 του Ν. 1268/1982 "Γιά τη δοµή και λειτουργία των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων", αναπληρώνονται κατά σειρά από τα αρχαιότερα
µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της ανώτερης δυνατής
βαθµίδας του οικείου Α.Ε.Ι. ή της οικείας Σχολής, τα οποία αποδέχονται
την αναπλήρωση".
7. Αµέσως µετά τη λήψη των κατά την προηγούµενη παράγραφο αποφάσεων
συγκαλείται η Γ.Σ. του Τµήµατος µε τη σύνθεση της "παρ. 2" του άρθρου
8 και ασκεί τις κατά το νόµο αυτόν αρµοδιότητες.
***∆ιά του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν.1286/1982 (Α 119), αντικατεστάθη
εις την παράγραφον 7 η φράσις "παραγρ.1" διά της φράσεως "παρ.2",
ως ανωτέρω.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56):
"7.Η αληθινή έννοια της παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν. 1268/1982 είναι
ότι αµέσως µετά τη λήψη των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού
αποφάσεων για τους Τοµείς συγκαλείται η Γ.Σ. του Τµήµατος."
8. Αµέσως µετά την έκλογη των Πρυτανικών αρχών και της Συγκλήτου
κινείται η διαδικασία κατάρτισης των εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας
των Α.Ε.Ι., η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε µέχρι 15
Ιουνίου 1983.
Εάν παρέλθει άκαρπη η ηµεροµηνία αύτη, τότε ο εσωτερικός κανονισµός
λειτουργίας του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. καταρτίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
9. Μέχρι την αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. οι
διοικητικές ανάγκες των Τµηµάτων καλύπτονται από τις Γραµµατείες των
Σχολών.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 31.
Εντάξεις σε θέσεις της βαθµίδας του Λέκτορα.
1. Οσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούν σε
Α.Ε.Ι. ως Επιµελητές, Βοηθοί και Επιστηµονικοί Συνεργάτες, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος, εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις Λεκτόρων,
στις οποίες και µετατρέπονται οι ήδη κατεχόµενες από αυτούς θέσεις.
2. Οσοι από τους παραπάνω κατέχουν θέσεις Μόνιµων Επιµελητών ή
µονίµων βοηθών κατόχων διδακτορικού διπλώµατος, εντάσσονται σε
προσωποπαγείς µόνιµες θέσεις Λεκτόρων.
3. (α) Οσοι από τους Επιµελητές, Βοηθούς και Επιστηµονικούς
Συνεργάτες της παραγρ. 1 δεν κατέχουν µόνιµες θέσεις, κρίνονται αµέσως
για µονιποίηση σε προσωποπαγείς µόνιµες θέσεις Λεκτόρων, εφύ όσον
έχουν συµπληρώσει τριετή συνολική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. ως Επιµελητές,
Βοηθοί ή Επιστηµονικοί Συνεργάτες. Οι υπόλοιποι κρίνονται για
µονιµοποίηση αµέσως µόλις συµπληρώσουν τριετή υπηρεσία. Η κρίση για την
εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα αναβάλλεται µέχρι την έκδοση της απόφασης
για µονιµοποίηση.
(β) Η κρίση για µονιµοποίηση γίνεται από τη Γ.Σ. Τµήµατος, στην
οποία µετέχουν µε δικαίωµα ψήφου όλοι οι ήδη µόνιµοι Λέκτορες και τα
µέλη ∆.Ε.Π. των ανώτερων βαθµίδων, ύστερα από εισήγηση τριµελούς
επιτροπής από µέλη ∆.Ε.Π. ανωτέρων βαθµίδων, της οποίας δύο τουλάχιστο
µέλη ανήκουν στο ∆.Ε.Π. του αντίστοιχου Τοµέα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 79 παρ. 7 περ. στ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
Α 167): "στ) Για τη µονιµοποίηση µετά τις διατάξεις των άρθρων 31
παρ. 3β, 32 παρ. 2β και 33 παρ. 2 του ν. 1268/1982 έχουν δικαίωµα
ψήφου στη Γ.Σ. του τµήµατος τα µέλη ∆.Ε.Π. που ανήκουν σε
ανώτερες από τον κρινόµενο βαθµίδες ή στην ίδια αν είναι µόνιµοι,
εφόσον είναι και µέλη της Γ.Σ. του τµήµατος."
(γ) Κριτήριο για τη µονιµοποίηση είναι η διδακτική απόδοση και η
ερευνητικη και η εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα των υποψηφίων.
(δ) Οσοι κριθούν αρνητικά έχουν τη δυνατότητα είτε να παραµείνουν
στη θέση Λέκτορα µε θητεία που ήδη κατέχουν και να εξελιχθούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, είτε να µεταταγούν σε ειδική
προσωρινή θέση του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 37 στην οποία µετατρέπεται υποχρεωτικά θέση που κατέχουν στα
Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.
4. (α) Οσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούν σε
Α.Ε.Ι. ως Ειδικοί Επιστήµονες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη
θέση τους µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 18.
(β) Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούντες ως Ειδικοί
Επιστήµονες κρίνονται- εφ' όσον έχουν συµπληρώσει διετή συνολική
υπηρεσία ως Ειδικοί Επιστήµονες - για ένταξη σε θέσεις ∆.Ε.Π. και σε
βαθµίδα την οποία προσδιορίζει ο κάθε ενδιαφερόµενος µε τη σχετική
αιτησή του. Η κρίση γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του
νόµου αυτού και από τα αντίστοιχα εκλεκτορικά σώµατα για κάθε βαθµίδα.
Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσονται σε αυτοδίκαια ιδρυόµενες θέσεις
της αντίστοιχης βαθµίδας. ύΟσοι δεν έχουν συµπληρώσει διετή συνολική
υπηρεσία κρίνονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις αµέσως µόλις "τη"
συµπληρώσουν. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης των
διδασκόντων αυτών, οι συµβάσεις τους παρατείνονται αυτοδίκαια. Σε
περίπτωση αρνητικής κρίσης µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση του εδαφίου
(α).

***∆ιά του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 1286/1982 (Α 119), αντικατεστάθη
εις το εδάφιο β' η λέξις "τις" διά της λέξεως "τη", ως ανωτέρω.
5. Οσοι εντάσσονται στη βαθµίδα του Λέκτορα θεωρείται ως προς τη
διαδικασία εξελιξής τους, ότι την 1η Οκτωβρίου 1983 έχουν ένα χρόνο
υπηρεσίας στη βαθµίδα αυτή.
6. Η κρίση για εξέλιξη του µόνιµου Λέκτορα σύµφωνα µε τα άρθρα 14
παρ. 3 και 15 παρ. 2 αυτού του νόµου γίνεται µετά από προκήρυξη της
θέσης του. Εάν εκλεγεί, διατηρεί τη µονιµότητά του και στη βαθµίδα του
Επίκουρου Καθηγητή. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί, ο
µόνιµος Λέκτορας µένει στη θέση του. Εάν εκλεγεί άλλος υποψήφιος ο
µόνιµος Λέκτορας παραµένει σε προσωποπαγή θέση της βαθµίδας του και η
προκήρυξη και αντίστοιχη κρίση του επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, µέχρι να
συµπληρωθεί ο µέγιστος χρόνος, που προβλέπεται για τη βαθµίδα του, ενώ
ο εκλεγόµενος διορίζεται σε νέα αυτοδίκαια ιδρυόµενη θέση της επόµενης
βαθµίδας. Προκειµένου για Λέκτορα µε µονιµότητα που έχει τον τίτλο του
Υφηγητή ή αποκτά τον τίτλο του Υφηγητή σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 7, η
πρώτη κρίση για εξέλιξη γίνεται χωρίς αντίστοιχη προκήρυξη της θέσης
του.
7. (α) Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ
του νόµου αυτού, µέλη του ∆.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί στη βαθµίδα αυτή
σύµφωνα µε τις, διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού µπορούν µε
αίτησή τους να ζητήσουν κρίση για εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα σύµφωνα
µε την παρ. 6. Στην περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφιο
(γ) ελάχιστος χρόνος παραµονής στη βαθµίδα εκπνέει µε την περάτωση της
κρίσης.
(β) Τα µέλη του ∆.Ε.Π., τα οποία σύµφωνα µε το εδάφιο α της
παραγράφου αυτής, εξελίσσονται στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή,
µπορούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξη µηνών από τη µέρα της
ενταξής τους στη βαθµίδα αυτή να ζητήσουν να κριθούν για εξέλιξη στην
επόµενη βαθµίδα µε προκήρυξη της θέσης τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και στο άρθρο 15 παράγραφος 2.
Στην περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παρ 2 εδαφ. (γ) ελάχιστος
χρόνος παραµονης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή εκπνέει µε την
περάτωση της κρίσης.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 32.
Εντάξεις σε θέσεις της βαθµίδας
του Επίκουρου Καθηγητή.
1. (α) Επικουρικοί Καθηγητές που υπηρετούν σιο Α.Ε.Ι. κατά την
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού εντάσσονται αυτοδίκαια στη βαθµίδα
του Επίκουρου Καθηγητή ως µόνιµοι.
(β) Οι παραπάνω κρίνονται αµέσως από το αντίστοιχο εκλεκτορικό σώµα
για προαγωγή στην επόµενη βαθµίδα. Αν δεν προαχθούν θεωρούνται
στάσιµοι.
2. (α) Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούντες.
Εντεταλµένοι Υφηγητές εντάσσονται αυτοδίκαια στη θέση του Επίκουρου
Καθηγητή.

(β) "Οσοι από τους παραπάνω έχουν συµπληρώσει κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού τουλάχιστον ένα χρόνο από τότε που τους δόθηκε η πρώτη
εντολή διδασκαλίας ή µόλις τον συµπληρώσουν κρίνονται αµέσως για
µονιµοποίηση σε προσωποπαγείς µόνιµες θέσεις Επίκουρων Καθηγητών. Η
κρίση για µονιµοποίηση γίνεται από τη Γ.Σ. τµήµατος, στην οποία
µετέχουν µε δικαίωµα ψήφου τα µέλη ∆.Ε.Π. των ανωτέρων βαθµίδων, ύστερα
από εισήγηση τριµελούς επιτροπής".
***Το εδαφιο β της παρ. 2 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκε αφότου ίσχυσε
ως άνω µε το άρθρο 49 παρ. 11 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 79 παρ. 7 περ. στ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
Α 167): " στ) Για τη µονιµοποίηση µετά τις διατάξεις των άρθρων 31
παρ. 3β, 32 παρ. 2β και 33 παρ. 2 του ν. 1268/1982 έχουν δικαίωµα
ψήφου στη Γ.Σ. του τµήµατος τα µέλη ∆.Ε.Π. που ανήκουν σε
ανώτερες από τον κρινόµενο βαθµίδες ή στην ίδια αν είναι µόνιµοι,
εφόσον είναι και µέλη της Γ.Σ. του τµήµατος."
Οποιαδήποτε κρίση για εξέλιξη στην παραπάνω βαθµίδα αναβάλλεται µέχρι
την έκδοση της απόφασης µονιµοποίησης. ύΟσοι κριθούν αρνητικά έχουν τη
δυνατότητα είτε να παραµείνουν στη θέση Επίκουρου Καθηγητή και
µετέπειτα να εξελιχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού είτε
να µεταταγούν στο δηµόσιο µε αιτησή τους. Ο βαθµός και οι θέσεις στις
οποίες θα µεταταγούν καθορίζονται µε Π.∆. που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
3. Η κρίση για εξέλιξη του µόνιµου Επίκουρου Καθηγητή σύµφωνα µε τα
άρθρα 14 παράγρ 4 και 15 παράγρ. 2 του νόµου αυτού γίνεται µετά από
προκήρυξη της θέσης του. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν εκλεγεί, ο
µόνιµος Επίκουρος Καθηγητής µένει στη θέση του. Εάν εκλεγεί άλλος
υποψήφιος, ο µόνιµος Επίκουρος Καθηγητής παραµένει σε προσωποπαγή θέση
της βαθµίδας του και η προκήρυξη και αντίστοιχη κρίση επαναλαµβάνεται
κάθε χρόνο, µέχρι να συµπληρωθή ο µέγιστος χρόνος που προβλέπεται για
τη βαθµίδα αυτή, ενώ ο εκλεγόµενος διορίζεται σε νέα αυτοδίκαια
ιδρυόµενη θέση της επόµενης βαθµίδας
4. (α) Οι κατά την παρ. 2 εδάφ. (α) εντασσόµενοι στη βαθµίδα αυτή
Εντεταλµένοι Υφηγητές που έχουν τουλάχιστο µια ανανέωση της τριετούς
εντολής τους µπορούν µε αιτησή τους να ζητήσουν να κριθούν για εξέλιξη
αµέσως στην επόµενη βαθµίδα. Οι υπόλοιποι που εντάσσονται στη βαθµίδα
αυτή σύµφωνα µε την παρ. 2 εδάφ. (α) έχουν το ίδιο δικαίωµα µόλις
συµπληρώνουν δύο χρόνια από τότε που πήραν εντολή διδασκαλίας. Στην
περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παράγρ. 2 εδάφ. (γ) ελάχιστος χρόνος
παραµονής στη βαθµίδα εκπνέει µε την περάτωση της κρίσης. Στην
περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παράγρ. 2 εδάφ. (γ) ελάχιστος χρόνος
παραµονής στη βαθµίδα εκπνέει µε την περάτωση της κρίσης. Στην
περίπτωση που δεν υποβληθή αίτηση για κρίση τα µέλη του ∆.Ε.Π. που
αναφέρονται στπν παράγρ. 2 εδάφ. (α) θεωρούνται ότι την 1η Οκτωβρίου
1983 έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στη βαθµίδα αυτή ως προς τη
διαδικασία εξέλιξης τους.
(β) Για τα µέλη του ∆.Ε.Π. που απέκτησαν µονιµότητα σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 εδάφιο (β) η κρίση για εξέλιξη γίνεται µε προκήρυξη της
αντίστοιχης θέσης και µε την ίδια διαδικασία που ορίζει η παράγραφος
του άρθρου 31.
(γ) Η κρίση για εξέλιξη των µελών του ∆.Ε.Π. που υποβάλλουν αίτηση
σύµφωνα µε το εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής γίνεται από τη Γ.Σ. του
Τµήµατος στην οποία µετέχουν µε δικαίωµα ψήφου µέλη του ∆.Ε.Π. των
ανώτερων βαθµίδων µε τα κριτήρια του άρθρου 14 παράγραφος 4 και ύστερα
από είσηγηση τριµελούς επιτροπής από µέλη του ∆.Ε.Π. που έχουν δικαίωµα

ψήφου. Η τελική απόφαση παίρνεται µε απλή πλειοψηφία.
5. Μόνιµοι Επιµελητές µε προϋπηρεσία τουλάχιστο τριών ετών σε θέση
Επιµελητή που κατέχουν τίτλο Υφηγητή µπορούν να ενταχθούν, µε αιτησή
τους που θα υποβληθεί στη Σχολή που υπηρετούν µέχρι 31 Οκτωβρίου 1982,
στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή χωρίς µονιµότητα. Στην περίπτωση
αυτή η κρίση για εξέλιξη γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 εδάφιο (α)
του άρθρου 15 και θεωρούνται ως προς τη διαδικασία εξελιξής τους ότι
την 1η Οκτωβρίου 1983 έχουν ένα χρόνο υπηρεσίας στη βαθµίδα του
"Επίκουρου" Καθηγητή. ύΟσοι από τους παραπάνω δεν υποβάλλουν αίτηση
ένταξης µέχρι 31 Οκτωβρίου 1982 ακολουθούν ως προς την ένταξη και
εξελιξή τους τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 31.
***∆ιά του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 1286/1982 (Α 119), αντικατεστάθη
εις την παράγραφο 5 η λέξις "Επικουρικού", διά της λέξεως
"Επίκουρου", ως ανωτέρω.
6. Επικουρικοί Καθηγητές που διορίσθηκαν ως Μόνιµοι Καθηγητές
Εκτάκτων Αυτοτελών Εδρών σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Ν.
815/1978 και δεν αποδέχθηκαν τον διορισµό τους, θεωρείται ότι
παραµένουν στη θέση του Επικουρικού Καθηγητή που κατείχαν και
εντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων.
_____________________________________________________________________

'Αρθρο 33.
Εντάξεις σε θέσεις της βαθµίδας
του Αναπληρωτη Καθηγητή.
1. ΟI 'Εκτακτοι Εντεταλµένοι Καθηγητές χωρίς έδρα που υπηρετούν στα
Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού εντάσσονται
αυτοδίκαια στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή χωρίς µονιµότητα. Σαν
χρόνος προϋπηρεσίας στη βαθµίδα αυτή υπολογίζεται ο χρόνος από την
ηµεροµηνία διορισµού τους στη θέση του εκτάκτου Εντεταλµένου Καθηγητή.
2. Μέσα σε ένα χρόνο από την ισχύ του νόµου αυτού οι εντασσόµενοι
κατά την παράγραφο 1 κρίνονται για µονιµοποίηση στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή. Η κρίση γίνεται από τη Γ.Σ. Τµήµατος στην οποία
µετέχουν µε δικαίωµα ψήφου οι Καθηγητές. Για την κρίση χρησιµοποιούνται
τα κριτήρια του άρθρου 14 παράγραφος 4. Οποιαδήποτε κρίση για εξέλιξη
στην βαθµίδα του Καθηγητή αναβάλλεται µέχρι την έκδοση της απόφασης
µονιµοποίησης. ύΟσοι κριθούν θετικά εξελίσσονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 79 παρ. 7 περ. στ του Ν. 1566/1985
(ΦΕΚ Α 167): " στ) Για τη µονιµοποίηση µετά τις διατάξεις των
άρθρων 31 παρ. 3β, 32 παρ. 2β και 33 παρ. 2 του ν. 1268/1982 έχουν
δικαίωµα ψήφου στη Γ.Σ. του τµήµατος τα µέλη ∆.Ε.Π. που ανήκουν σε
ανώτερες από τον κρινόµενο βαθµίδες ή στην ίδια αν είναι µόνιµοι,
εφόσον είναι και µέλη της Γ.Σ. του τµήµατος."
3. Οσοι δεν αποκτήσουν µονιµότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 2
κρίνονται µια φορά για εξέλιξη στη βαθµίδα του Καθηγητή µε σύγχρονη
προκήρυξη της θέσης τους ύστερα από αιτησή τους η οποία πρέπει να
υποβληθεί πριν από την πάροδο του µέγιστου χρόνου παραµονής στη βαθµίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσονται στη
βαθµίδα του Καθηγητή µε µονιµότητα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ή σε
περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν υπέβαλε αίτηση πριν από την πάροδο
του µέγιστου χρόνου µπορεί µε αιτησή του να ενταχθεί στη βαθµίδα του

Επίκουρου Καθηγητή ως µόνιµος.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 34.
Εντάξεις σε θέσεις της βαθµίδας του Καθηγητή.
1. Οσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούν στα
Α.Ε.Ι. (ι) ως Τακτικοί Καθηγητές, (ιι) ως Μόνιµοι Καθηγητές τακτικών,
εκτάκτων ή εκτάκτων αυτοτελών εδρών, (ιιι) ως Εκτακτοι, Μόνιµοι
Καθηγητές τακτικών, εκτάκτων ή εκτάκτων αυτοτελών εδρών και (ιν) ως
Εκτακτοι µε τριετή θητεία Καθηγητές τακτικών, εκτάκτων ή εκτάκτων
αυτοτελών εδρών εντάσσονται αυτοδίκαια στη βαθµίδα του Καθηγητή,
καταργουµένων των αντίστοιχων εδρών.
2. Από τους παραπάνω οι Τακτικοί, οι Μόνιµοι και οι Εκτακτοι
Μόνιµοι Καθηγητές εντάσσονται ως µόνιµοι.
3. Οι Εκτακτοι Καθηγητές µε τριετή θητεία κρίνονται για µονιµοποίηση
στη βαθµίδα του Καθηγητή, υποχρεωτικά µετά την πάροδο τριών ετών από
την ηµεροµηνία έναρξης της τρέχουσας τριετούς θητείας τους. Τα µέλη
αυτά του ∆.Ε.Π. δικαιούνται να ζητήσουν άµεση κρίση πριν από την πάροδο
της πιο πάνω τριετίας. Η κρίση γίνεται από το σύνολο των Καθηγητών του
οικείου Τµήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Σε
περίπτωση θετικής κρίσης τους αποκτούν όλα τα δικαιώµατα της βαθµίδας
αυτής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης τους µπορούν µε αιτησή τους να
ενταχθούν ως µόνιµοι στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε διετή
αρχική υπηρεσία και να εξελιχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού.
4. Οι Εκτακτοι Καθηγητές µε τριετή θητεία, που εντάσσονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγρ. 1, συµµετέχουν µεχρ να µονιµοποιηθούν στο
σώµα των εκλεκτόρων για κρίσεις εκλογών και εξελίξεων µόνον στις
βαθµίδες των Λεκτόρων, Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 35.
Μη διδάκτορες Επιµελητές, Βοηθοί και
Επιστηµονικοί Συνεργάτες.
1. (α) Επιµελητές και Βοηθοί που δεν έχουν διδακτορικό δίπλωµα και
δεν εντάσσονται σε θέσεις Λεκτόρων µπορούν µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών µηνών από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού να
ζητήσουν την µετάταξή τους µε το βαθµό που κατέχουν σε ειδική προσωρινή
θέση του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. στην οποία µετατρέπεται υποχρεωτικά η θέση
που κατέχουν σε Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.
(β)" Οσοι δεν επιθυµούν να υπαχθούν στην παραπάνω ρύθµιση υποχρεούνται
να υποβάλουν διδακτορική διατριβή και τις δηµοσιεύσεις κατά το άρθρο 14
παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα νόµο σε διάστηµα πέντε ετών
σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 36 του ν. 1268/1982. Το εκλεκτορικό σώµα
για τη βαθµίδα του λέκτορα κρίνει µέσα σε ένα έτος από την απόκτηση του
διδακτορικού διπλώµατος εκτός αν ο ίδιος το ζητήσει νωρίτερα, αν ο βοηθος ή
ο επιµελητής έχει εκτός από τη διδακτορική διατριβή και τα προσόντα του
άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος οπότε και τον εντάσσει στη βαθµίδα του λέκτορα
και τον µονιµοποιεί.

Οσοι δεν ενταχθούν έχουν το δικαίωµα να επανακριθούν µέσα στην επόµενη
διετία παραµένοντας στο µεταξύ ως ειδικοί επιστήµονες, διατηρώντας τις
αποδοχές τους. Αν και η νέα κρίση είναι αρνητική µετατάσσονται σύµφωνα
µε το εδάφιο α ".
***Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 35 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το
άρθρο 79 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
(γ) Οι θητείες των µη διδακτόρων Επιµελητών και Βοηθών που υπάγονται
στην περίπτωση του εδαφ. (β) ανανεώνονται, αυτοδίκαια, εφ' όσον λήγουν
µέσα στο προβλεπόµενο διάστηµα των 4 ετών.
2. (α) Οι µη διδάκτορες Επιστηµονικού, Συνεργάτες έχουν το δικαίωµα
να επιλέξουν:
(ι) ή την παραµονή τους στη θέση του Επιστηµονικού Συνεργάτη µέχρι να
λήξει η συµβασή τους χωρίς δικαίωµα ανανέωσης πέραν της εξαετίας.
(ιι) ή την ενταξή τους στις διαδικασίες του άρθρου 36 Στην περίπτωση
αυτή αποκτούν το δικαίωµα αυτοδίκαιης ανανέωσης της συµβασής τους
µέχρι να συµπληρωθεί τετραετία µε την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί δύο
ετήσιες ή µια τριετή θετική κρίση του έργου τους στο Α.Ε.Ι. Οι
συµβάσεις των υπολοίπων ανανεώνονται κάθε χρόνο µετά από κρίση. Οι
σχετικές κρίσεις θα γίνονται από τη Γ.Σ. Τµήµατος, όπου, δικαίωµα ψήφου
έχουν όλα τα µέλη του ∆.Ε.Π.,
(ιιι) ή να ενταχθούν µετά από σχετική κρίση της Γ.Σ. Τµήµατος σε
θέσεις Ειδικού ∆ιοικητικού Τεχνικού Προσωπικού στις οποίες
µονιµοποιούνται µόλις συµπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία στο Α.Ε.Ι.
(β) Αν Επιστηµονικός Συνεργάτης αποκτήσει διδακτορικό δίπλωµα µέσα
στο καθορισµένο στην παράγρ. 1 εδάφιο (β) χρονικό διάστηµα,
µετατρέπεται αυτόµατα η θέση του σε θέση ∆.Ε Π. για τη βαθµίδα του
Λέκτορα και προκηρύσσεται αµέσως.
(γ) Σε περίπτωση που Επιστηµονικός Συνεργάτης του εδάφιου (β) οφείλει
να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, η µετατροπή και η
προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης Λέκτορα γίνεται αµέσως µετά την
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.
(δ) Οσοι από τους παραπάνω δεν αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωµα µέσα
στο προβλεπόµενο διάστηµα, όπως και όσοι δεν εκλεγούν σε θέση Λέκτορα
κατά την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης τους έχουν το δικαίωµα µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών να ζητήσουν τη µετάταξή τους σε ειδική
προσωρινή θέση του ∆ηµόσιου ή ΝΠ∆∆, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3. Οι προβλεπόµενες για τους υπηρετούντες κάτοχους διδακτορικού
διπλώµατος Επιµελητές ρυθµίσεις ισχύουν και για µη διδάκτορες εφ'
όσον εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 κα 9 του νόµου
αυτού.
4. Οι υπηρετούντες µη διδάκτορες Επιµελητές, Βοηθοί κι Επιστηµονικοί
Συνεργάτες επιτελούν υπεύθυνο διδακτικό έργο και επικουρούν στη
διεξαγωγή των εξετάσεων, στα πλαίσια των αποφάσεων του αντίστοιχου
Τµήµατος, για όλο το διάστηµα κατά το όποιο παραµένουν στο Α.Ε.Ι. για
την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Το έργο αύτο
περιλαµβάνει φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις, εργαστηριακές
και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών,
την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και την πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή
άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων
των φοιτητών.
"Στους επιµελητές, βοηθούς και επιστηµονικούς συνεργάτες που

αποκτούν διδακτορικό δίπλωµα µπορεί να ανατίθενται, µε απόφαση των
αρµόδιων οργάνων, αυτοδύναµο διδακτικό έργο και πριν απο την κρίση τους
για ένταξη στη βαθµίδα του λέκτορα".
***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 35 µε
το άρθρο 80 παρ. 1 περ. ια του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
***Η παρ. 5 καταργήθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 15 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ Α 159).
6. Με Π.∆. καθορίζεται η αντιστοιχία των θέσεων των µη διδακτόρων
Επιµελητών, Βοηθών και Επιστηµονικών Συνεργατών των Ιατρικών Σχολών οι
οποίοι θα ενταχθούν σε πανεπιστηµιακές Κλινικές, σε σχέση µε τις
βαθµίδες του προσωπικού των νοσοκοµειακών Κλινικών.
7. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής τους οι
Επιµελητές, Βοηθοί και Επιστηµονικοί Συνεργάτες έχουν µειωµένη
διδακτική απασχόληση και απαλλάσσονται από κάθε διοικητική απασχόληση.
Τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής καθορίζει µε αποφασή της
η Γ.Σ. του Τµήµατος.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 36
∆ιαδικασία για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
***Το άρθρο 36 καταργήθηκε από την παρ.3 άρθρ.13 του Ν.2083/1992
(Α'159).
_____________________________________________________________________
Αρθρο 37.
Μετατάξεις.
1. Οι προβλεπόµενες στα άρθρα 31 και 35 µετατάξεις γίνονται σε:
ι) ∆ιοικητικές θέσεις που συνδέονται άµεσα µε τον ακαδηµαϊκό
προγραµµατισµό στα παίσια των πανεπιστηµιακών οργάνων των Α.Ε.Ι.
(ιι) ∆ιοικητικές θέσες στα πλαίσια των εθνικών οργάνων Ε.Α Γ.Ε. και
Ε.Σ.Α.Π.
(ιιι) Θέσεις Επιστηµονικών Στελεχών σε συναφείς τοµείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
(ιν) Εκπαιδευτικές θέσεις σε άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης.
(ν) Θέσε ς Ειδικού ∆ιοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού των Α Ε.Ι.
2. Η υπηρεσία στην οποία συνιστώνται οι προσωρίνες θέσεις και ο
αριθµός τους ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Με Π.∆. που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά
περίπτωση αρµοδίου Υπουργού ρυθµίζονται τα της βαθµολογικής και
µισθολογικής εξέλιξης των µετατασσοµένων, τα της κατάταξης των
προσωρινών θέσεων σε κλάδους ή και µεµονωµένα ανάλογα µε την
επιστηµονική ειδικότητα, τα των καθηκόντων των θέσεων, καθώς και τα

τυχόν ανακύπτοντα προβλήµατα κυρίας και επικουρικής ασφάλισης των
µετατασσοµένων. Οι προσωρινές θέσεις καταργούνται µόλις αποχωρήσουν
από την υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο αυτοί που τις κατέχουν.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 38.
Εθελουσία έξοδος.
1. Οι εντασσόµενοι κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού στη βαθµίδα του
Καθηγητή, µπορούν να ζητήσουν την εξοδό τους από την υπηρεσία.
2. Η αποκλειστική προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης στην
αντίστοιχη Σχολή λήγει ένα χρόνο µετά την έναρξη της ισχύος του
προβλεποµένου στο άρθρο 50 παράγρ. 7 του παρόντος, ειδικού νόµου. Η
Σχολή διαβιβάζει αµέσως την αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την έκδοση της σχετικής πράξης.
3. Οι σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη εξερχόµενοι από την υπηρεσία
που δεν έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιµη υπηρεσία κατά
τις οκείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφύ όσον έχουν οκτώ χρόνια
τουλάχιστο συνολικής αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ, ως Τακτικοί ή
Μονίµοι ή ύΕκτακτοι Μόνιµοι ή ύΕκτακτοι µε τριετή θητεία Καθηγητές ή
Εντεταλµένοι Υφηγητές ή Επιµελητές ή Βοηθοί από τα οποία τουλάχιστο
πέντε χρόνια σε Α.Ε.Ι. της χώρας, δικαιούνται µε ειδικό νόµο σύµφωνα µε
το άρθρο 73 του Συντάγµατος, σύνταξη ανάλογα προς τα αναγνωρισθέντα
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόµενο ως
συντάξιµα χρόνια υπηρεσίας τους, προσαυξηµένα γι' αυτούς που έχουν 8-10
κατά 5 χρόνια γι' αυτούς που έχουν 16 και άνω κατά 10 χρόνια χωρίς
υπέρβαση σε καµιά περίπτωση της τριακονταπενταετούς συντάξιµης
υπηρεσίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 70 παρ. 3 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 165):
"3. Στις προϋπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
38 του ν. 1268/1982 περιλαµβάνεται και η προϋπηρεσία του µόνιµου
επικουρικού καθηγητή."
4. Στον υπολογισµό της προϋπηρεσίας συµπεριλαµβάνονται και τα χρόνια
προϋπηρεσίας σε οµοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που έχουν αναγνωρισθεί ως
συντάξιµα, σύµφωνα µε το Ν. 978/1979 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης από τον ενδιαφερόµενο.
5. Οι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εξερχόµενοι από την υπηρεσία δεν
έχουν δικαίωµα να υποβάλουν υποψηφιότητα γα οποιαδήποτε θέση ∆.Ε.Π. σε
Α.Ε.Ι. της χώρας και για µια τουλάχιστο δεκαετία από την ηµεροµηνία
εξόδου τους από την υπηρεσία.
_____________________________________________________________________
'Αρθρο 39.
Μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες
∆ιδασκάλους Τµηµάτων ή Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών
και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών.
1. Οι ρυθµίσεις που αφορούν τους διδάκτορες Επιµελητές και Βοηθούς
ισχύουν και για τους διδάκτορες ∆ιδασκάλους που υπηρετούν κατά την
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού σε Τµήµατα ή Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών
και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών.

2. Οσοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος έχουν τη
δυνατότητα είτε να εξοµοιωθούν µε τους υπηρετούντες µη διδάκτορες
Επιµελητές και Βοηθούς, είτε να ενταχθούν αυτοδίκαια σε θέσεις Ε.Ε.Π.,
στις οποίες µετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν.
3. Οσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου
αυτού τριετή συνολική υπηρεσία σε θέση που κατέχουν και ο µόνιµοι
∆ιδάσκαλοι, εντάσσονται αυτοδίκαια σε µόνιµες θέσεις Ε.Ε.Π. Οι
υπόλοιποι εντάσσονται σε µη µόνιµες θέσεις και κρίνονται για
µονιµοποίηση µόλις συµπληρώσουν τριετή θητεία. Η κρίση γίνεται από το
όργανο που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων
θέσεων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση του προβλεποµένου στην παρ. 7 του
άρθρου 21 Π. ∆/τος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης κρίνονται πάλι
ύστερα από ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική
τερµατίζεται ή θητεία τους.
4. Η ένταξη σε θέση Ε.Ε.Π. γίνεται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου που
υποβάλλει στο αρµόδιο όργανο µέσα σε τρείς µήνες από την έναρξη της
ισχύος του νόµου αυτού.
_____________________________________________________________________
'Αρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
για τους υπηρετούντες Παρασκευαστές.
1. Οι Παρασκευαστές που υπηρετούν σήµερα στα Α.Ε.Ι. εντάσσονται
αυτοδίκαια µε το βαθµό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.∆.Τ.Π. στις οποίες
µετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίες κατανέµονται στα
Τµήµατα ή στις Σχολές σύµφωνα µε το άρθρο 30.
2. Η κατανοµή των θέσεων αυτών του Ε.∆.Τ.Π. στους Τοµείς, Εργαστήρια
και Κλινικές, ή και απευθείας στη Σχολή ή στο Α.Ε.Ι., όπως και η
εξειδίκευση των καθηκόντων των κατόχων τους, γίνεται από το ∆.Σ.
τµήµατος ή την κοσµητεία ή το Πρυτανικό Συµβούλιο αντίστοιχα, µε
κριτήριο αφ ενός τις ειδικότερες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
λειτουργικές ανάγκες κάθε ακαδηµαϊκής µονάδες και αφύ ετέρου τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα των µελών του Ε.∆.Τ.Π. καθώς και το αντικείµενο
της µέχρι τότε απασχόλησής τους.
3. Οσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού τρετή συνολική υπηρεσία σε θέση Παρασκευής, όπως και οι µόνιµοι
Παρασκευαστές, εντάσσονται σε µόνιµες θέσεις. Οι υπόλοιποι κρίνονται
για µονιµοποίηση µόλις συµπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση
γίνεται από το όργανο που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση
των αντίστοιχων θέσεων χωρίς να απαιτείται ή έκδοση του προβλεποµένου
στην παρ. 7 του άρθρου 20 Π.∆/τος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης
κρίνονται πάλι µετά ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική,
τερµατίζεται η θητεία τους.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 41.
Μεταβατικές διατάξεις για ειδικές κατηγορίες
προσωπικού των Α.Ε.Ι.
1. Οι κάθε είδους ∆ιδάσκαλοι που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. πλήν των
αναφεροµένων στο άρθρο 39, όπως και οι ειδικοί καθηγητές, Επιµελητές
και Βοηθοί των Ειδικών 'Εδρών Ξένων Γλωσσών, εντάσσονται αυτοδίκαια µε
το βαθµό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.Ε.Π. αντίστοιχης ειδικότητας,
στις οποίες µετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίες
κατανέµονται στις ακαδηµαϊκές µονάδες σύµφωνα µε το άρθρο 30.
2. Οσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου
αυτού τριετή συνολική υπηρεσία στη θέση αύτη κάτω από οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, εντάσσονται σε µη µόνιµες θέσεις Ε.Ε.Π. Οι υπόλοιποι
εντάσσονται σε µη µόνιµες θέσεις και κρίνονται για µονιµοποίηση µόλις
συµπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση γίνεται από το όργανο
που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων.
Αν η κρίση είναι αρνητική κρίνονται πάλι µετά ένα χρόνο. Σε περίπτωση
δεύτερης αρνητικής κρίσης τερµατίζεται η θητεία τους.
3. (α) Οι µόνιµοι Βοηθοί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών που
υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, έχουν τη δυνατότητα:
(ι) Να εξοµοιωθούν µε το καθεστώς των µη διδακτόρων Βοηθών. (ιι) να
ενταχθούν σε µόνιµες θέσεις Ε.∆.Τ.Π., (ιιι) να ενταχθούν σε µόνιµες
θέσεις Ε.Ε.Π., (ιν) να µεταταγούν σε µόνιµη δηµόσια θέση σύµφωνα µε το
άρθρο 37.
(β) Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του εδαφίου (α) γίνεται
µε αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλει στο αρµόδιο όργανο µέσα σε τρείς
µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
4. Οι Παρασκευαστές Α' κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εξοµοιώνονται ως προς κάθε συνέπεια µε
τους µη διδάκτορες Βοηθούς.
5. Οι Τεχνίτες κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού εξοµοιώνονται ως προς την ενταξή τους
σε θέσεις Ε.∆.Τ.Π. µε τους υπηρετούντες Παρασκευαστές, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 40.
6. (α) Οσοι από το προσωπικό που υπηρετεί σήµερα στα Α.Ε.Ι. δεν
υπάγονται σε καµιά από τις παραπάνω ρυθµίσεις υποβάλλουν µέσα σε τρείς
µήνες από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού αίτηση στη Σύγκλητο για
την ενταξή τους σε θέσεις Ε.∆.Τ Π. ή Ε.Ε.Π. Ειδικά οι κατά την έναρξη
της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούντες στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Εφοροι Φροντιστηρίων Εφαρµογών µπορούν επιπλέον να υποβάλουν αίτηση
στη Σύγκλητο είτε για ένταξη σε θέση Λέκτορα είτε για εξοµοίωση µε τους
µη διδάκτορες Βοηθούς.
(β) Η απόφαση της Συγκλήτου σχετικά µε την παραπάνω ένταξη πρέπει να
συνεκτιµά αφ' ενός τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των κρινοµένων και
το αντικείµενο της µέχρι τότε απασχόλησής τους και αφ' ετέρου τις
ανάγκες του Α.Ε.Ι.
(γ) Με την ίδια απόφαση η Σύγκλητος κατανέµει τις θέσεις αυτές σε
συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή µονάδα.
7. (α) Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου ύΑµισθοι Υφηγητές αποκτούν
τον τίτλο του "ύΑµισθου Επίκουρου Καθηγητή". Το ίδιο ισχύει και για
όσους αναγορευθούν ύΑµισθοι Υφηγητές µε βάση το άρθρο 45 παράγραφος 7
αυτού του νόµου από το χρόνο του διορισµού τους.

(β) Με απόφαση Γ.Σ. τµήµατος µπορεί να ανατεθεί στους ύΑµισθους
Επίκουρους Καθηγητές ή διενέργεια ελεύθερων µαθηµάτων ή κατόπιν
αιτήσεώς τους άλλο διδακτικό έργο µέχρι δύο ωρών την εβδοµάδα, το οποίο
οφείλουν να παρέχουν χωρίς µισθό ή άλλη αµοιβή.
(γ) Οι κάτοχοι του τίτλου "ύΑµισθος Επίκουρος Καθηγητής" οφείλουν να
τον χρησιµοποιούν µε ακρίβεια και ολογράφως.
(δ) Το Πρυτανικό Συµβούλιο µπορεί να κηρύξει τον ύΑµισθο Επίκουρο
Καθηγητή έκπτωτο του τίτλου για παράβαση των εδαφίων (β) και (γ) της
παραγράφου αυτής.
(ε) Οσοι από τους Εντεταλµένους Υφηγητές δηλώσουν µέχρι 31 Οκτωβρίου
1983 ότι δεν επιθυµούν ένταξη στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή
τερµατίζεται η θητεία τους στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και αποκτούν
αυτοδίκαια τον τίτλο του ύΑµισθου Επίκουρου Καθηγητή µε τις υποχρεώσεις
των εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου αυτής.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 42.
Μεταβατικές διατάξεις για το ∆ιοικητικό Προσωπικό
που υπηρετεί στα Α.Ε.Ι.
1. Οι οργανικές θέσεις των διοικητικών οικονοµικών και τεχνικών
υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. µετατρέπονται αυτοδίκαια σε µόνιµες θέσεις
∆ιοικητικού Προσωπικού.
2."Στις παραπάνω θέσεις και στους αντίστοιχους κλάδους επανεντάσσονται
αυτοδικαίως οι µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις διοικητικές,
οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. συνυπολογιζοµένου και του
χρόνου υπηρεσίας τους έστω και αν διανύθηκε χωρίς τα τυπικά προσόντα του
κλάδου στον οποίο ανήκουν".
***Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω αφ'ης ίσχυσε µε το άρθρο 79 παρ. 5
περ. γ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την ΥΑ (Παιδείας και Οικονοµικών) 63079/8240
1986 (Β'572) που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου από το εδάφ.
δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 1643/1986 (Α 126) µε την
επανένταξη του ανωτέρω προσωπικού που έγινε αυτοδίκαια από 16-71982 θεµελιώνεται δικαίωµα καταβολής της διαφορά των αποδοχών
απο την ηµεροµηνία αυτή.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί σήµερα µε οποιαδήποτε άλλη σχέση
εργασίας στο Α.Ε.Ι. συνεχίζει να διέπεται από το καθεστώς µε το οποίο
προσλήφθηκε.
4. Με Π.∆. ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευµάτων και κατά τροποποίηση
των κειµένων διατάξεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για την έφαρµογη του άρθρου αυτού.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 43.
Μεταβατικές διατάξεις για τις προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές σπουδές.
1. Οι προβλεπόµενες στο άρθρα 24 και 25 διατάξεις για το πρόγραµµα
και τον κανονισµό σπουδών ισχύουν για τους φοιτητές που θα εισαχθούν
στα Α.Ε.Ι. από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984 και τα επόµενα.
2. Για τους υπόλοιπους φοιτητές εξακολουθούν να ισχύουν οι
υφιστάµενες κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού σχετικές
διατάξεις.
3. Τα πραγµατοποιούµενα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
προγράµµατα µεταπτυχακών σπουδών τα όποια ολοκληρώνονται µε τη
χορήγηση διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισµένου από το κράτος,
συνεχίζονται για µια τριετία από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού.
Στα µεταπτυχιακά αυτά προγράµµατα εισαγωγή φοιτητών γίνεται για
τελευταία φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 παρ. 9 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56):
"9. Τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Ν. 1268/1982
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών συνεχίζουν τη λειτουργία τους
και δέχονται φοιτητές µέχρι την ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχου
κύκλου σπουδών στη Μεταπτυχιακή Σχολή του ίδιου Α.Ε.Ι."
4. Τα διπλώµατα µεταπτυχιακών σπουδών της προηγούµενης παραγράφου
θεωρούνται ισότιµα ως προς κάθε συνέπεια µε τα Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα
που θα χορηγούν στο µέλλον οι Μεταπτυχιακές Σχολές.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 44.
Μεταβατικές διατάξεις για το Πανεπιστήµιο και το
Πολυτεχνείο Κρήτης.
1. (α) Η διοίκηση και η οικονοµική διαχείριση του Πανεπιστηµίου και
του Πολυτεχνείου Κρήτης εξακολουθεί να ασκείται από τις αντίστοιχες
∆ιοικούσες Επιτροπές ως την έναρξη της αυτοδύναµης λειτουργία τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Πανεπιστηµίου Κρήτης επί Πλέον των κατά τις διατάξεις του Ν.∆. 87/1973
και Π ∆. 525/1979 µελών της συµµετέχουν εφεξής αυτοδίκαια ως τακτικά
µέλη και: α) τρείς από τους καθηγητές που θα ενταχθούν σύµφωνα µε την
παράγρ. 2 (ι) του άρθρου αυτού και β) τρείς εκπρόσωποι των φοιτητών.
β) Οι τρεις καθηγητές υποδεκνύουν µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους
από το σύνολο των υπηρετούντων καθηγητών, ανά ένας από το Φυσικό
Τµήµα, το Μαθηµατικό Τµήµα και τη Φιλοσοφική Σχολή.
γ) Οι τρείς εκπρόσωποι των φοιτητών, επίσης ανά ένας από το Φυσικό
τµήµα, το Μαθηµατικό Τµήµα και τη Φιλοσοφική Σχολή, υποδεικνύονται µαζί
µε τους αναπληρωµατικούς τους από τους αντίστοιχους φοιτητικούς
συλλόγους.
2. Με Π.∆. που θα εκδοθεί ύστερα από γνώµη των ∆ιοικουσών Επιτροπών
του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα καθορισθούν:
(ι) Η διαδικασία ένταξης σε θέσεις ∆.Ε Π. των καθηγητών που
εκλέχθηκαν µέχρι την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού.

(ιι) Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του ∆.Ε.Π. καταργουµένων των
διατάξεων του Π.∆. 407/1980.
(ιιι) Η διάρθρωση του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης σε
Σχολές, Τµήµατα και Τοµείς, σύµφωνα µε τις διατάξες του νόµου αυτού.
(ιν) Ο ελάχιστος αριθµός µελών ∆.Ε.Π. όπως και οι λοιπές προϋποθέσεις
που απαιτούνται για την αυτοδύναµη λειτουργία του Πανεπιστηµιου και
του Πολυτεχνείου Κρήτης µε εκλεγµένα όργανα διοίκησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού.
3. Ο κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού κενές θέσεις
καθηγητών του Πανεπιστήµιου και του Πολυτεχνείου Κρήτης µετατρέπονται
σε ενιαίες θέσεις ∆.Ε.Π., εντάσσονται σε τµήµατα και προκηρύσσονται
σταδιακά µέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του νόµου µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη
της αντίστοιχης ∆ιοικούσας Επιτροπής.
4. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού διδάσκοντες στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί Επιστηµονες, όπως
επίσης και οι διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί µε βάση το άρθρο 5 του Π
∆. 407/1980 κρίνονται, εφ' όσον έχουν συµπληρώσει διετή συνολική
υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., για ένταξη σε θέσεις ∆.Ε.Π. και σε βαθµίδα την
οποία προσδιορίζει ο κάθε ενδιαφερόµενος µε τη σχετική αιτησή του. Η
κρίση γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόµου αυτού και
από ειδικά εκλεκτορικά σώµατα για κάθε βαθµίδα, τα οποία συγκροτούνται
µε υπουργική απόφαση µετά από γνώµη της αντίστοιχης ∆ιοικούσας
Επιτροπής. ύΟσοι δεν έχουν συµπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία σε
Α.Ε.Ι. κρίνονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις αµέσως µόλις τη
συµπληρώσουν. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης των
διδασκόντων αυτών, οι συµβάσεις τους παρατείνονται αυτοδίκαια. Οι
θέσεις για τις οποίες κρίνονται οι παραπάνω ιδρύονται χωρίς άλλη
διαδικασία. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραµένουν στη θέση τους
µέχρι να λήξει η συµβασή τους.

Αρθρο 45.
Συµπληρωµατικές µεταβατικές διατάξεις.
1. Παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία όλων των Καθηγητών, Εντεταλµένων
Υφηγητών, Επιµελητών, Βοηθών, Παρασκευαστών και ∆ιδασκάλων που
υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού µέχρι την ενταξή
τους στις θέσεις που θα δηµιουργηθούν µε την αναδιάρθρωση των Α.Ε.Ι.
2. (α) Οι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1980-1981 εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις
αναλαµβάνουν καθήκοντα Πρύτανη από 1η Σεπτεµβρίου 1982. Επίσης όσοι
Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και Συγκλητικοί έχουν εκλεγεί για το
ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983 αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους από 1η
Σεπτεµβρίου 1982.
(β) Στην περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Αντιπρύτανης κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982, χρέη Αντιπρύτανη εκτελεί ο αρχαιότερος των
Τακτικών Καθηγητών του ιδρύµατος.
(γ) Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει εκλογή Κοσµήτορα ή
Συγκλητικού κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982, οι υπηρετούντες κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού Κοσµήτορες ή Συγκλητικοί εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους.
(δ) Η θητεία των Πρυτανικών αρχών, Συγκλήτου και Κοσµητόρων λήγει
µόλις συµπληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 30

παράγραφος 6.
3. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. έχουν την υποχρέωση
µέσα σε τρείς µήνες από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού να
εγκατασταθούν και να διαµένουν µόνιµα στον τόπο που εδρεύει το Τµήµα
στο οποίο εντάσσονται.
4. Τα πρώτα εϊκοσι µέλη της Ε.Α.Γ.Ε. ορίζονται µε Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προτάσεις από όλες τις Γ.Σ. των
Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. από την Ε.Φ.Ε.Ε. και το Κεντρικό Συµβούλιο του
Ε.∆.Π. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων διαβιβάζει τις
προτάσεις σε ειδική διακοµµατική επιτροπή στην οποία συµµετέχουν
επιστήµονες ως εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων της Βουλής η σύνθεση της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Η επιτροπή αυτή καταρτίζει µέσα από τις παραπάνω
προτάσεις την τελική πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο. Οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου θα
καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Από τη στιγµή της συγκρότησης της Ε.Α.Γ.Ε. καταργείται το
προβλεπόµενο από το Ν. 741/1977 ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Οι αρµοδιότητες, το
προσωπικό και οι πόροι του περιέρχονται στην Ε.Α.Γ.Ε. Με Π.∆.
καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης ισότιµων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι.
εξωτερικού από την Ε.Α.Γ.Ε.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 1286/1982 (Α 119):
"Για το οµοταγές των σχολών του εξωτερικού εφαρµόζεται η
παράγραφος 5 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 όταν πρόκειται γιά Α.Ε.Ι.,
του άρθρου 74 του Ν. 576/1977 όταν πρόκειται για Τεχνική και
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και της παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ αριθµόν
ΣΤ5/5/26.4.1982 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 213/26.4.1982 τ. Β ') όταν
πρόκειται για Παιδαγωγικές Ακαδηµίες και Σχολές Νηπιαγωγών."
6. Το κριτήριο (ιιι) της παρ. 5 του άρθρου 14 ισχύει µετά την πάροδο
τριετίας από τη λειτουργία µεταπτυχιακών σπουδών στο αντίστοιχο πεδίο στην
Ελλάδα.
*** Η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 2 Ν.3282/2004,
ΦΕΚ Α 208/1.11.2004, µε το οποίο τροποποιήθηκε η περ.ιιι
της παρ.5 του άρθρου 14,η δε νέα ρύθµιση καταλαµβάνει και
τις εκκρεµείς διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης, για τις οποίες
οι σχετικές πράξεις έχουν αναπεµφθεί από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων στα Πανεπιστήµια, λόγω ελλείψεως
του αντίστοιχου προσόντος.»
7. Για όσους κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού εκπονούν
διδακτορική διατριβή ή υφηγεσία και δεν υπάγονται στη διάταξη του
άρθρου 36 παρ. 1 εξακολουθεί να ισχύει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1984 η µέχρι
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού διαδικασία εξέτασης και αναγόρευσης
σε διδάκτορα ή υφηγητή αντίστοιχα. Η διαδικασία πραγµατοποιείται στη
Γ.Σ. του αντίστοιχου Τµήµατος και στη σχετική ψηφοφορία συµµετέχουν τα
µέλη του ∆.Ε.Π. που συγκροτούν το σώµα εκλεκτόρων για έκλογη σε θέση
Λέκτορα προκειµένου περί κρίσης διδακτορικής διατριβής ή Επίκουρου
Καθηγητή προκειµένου περί κρίσης υφηγεσίας. Οι σχετικές διαδικασίες που
εκκρεµούν συνεχίζονται και οι αντίστοιχες προθεσµίες θεωρούνται ως
αποκλειστικές.
8. Οι διατάξεις του νόµου αυτού που αναφέρονται στο προσωπικό που
κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου υπηρετεί στα Α.Ε.Ι. ισχύουν

αντίστοιχα για τους Επιµελητές, Βοηθούς, Επιστηµονικούς Συνεργάτες και
Παρασκευαστές των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων "Αρεταίειο" και
"Αιγινήτειο", οι οποίοι θεωρούνται ότι υπηρετούν στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού.
9. Τα σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία, την εσωτερική διάρθρωση
και τη διοίκηση των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων "Αρεταίειο" και
"Αιγινήτειο" θα καθορισθούν µε Π.∆.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 49 παρ. 4 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173):
"α) Η αληθινή έννοια της παρ. 9 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982
είναι ότι στη ρύθµιση αυτή υπάγεται και το προσωπικό των
πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων "Αρεταίειο" και "Αιγινήτειο", το οποίο
κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού εντάσσεται σε αυτοδίκαια
ιδρυόµενες ισάριθµες θέσεις Ε.∆.Τ.Π."
10. Οι ρυθµίσεις της "παραγράφου 8" δεν ισχύουν για το προσωπικό
ερευνητικών και άλλων κέντρων και ιδρυµάτων, το οποίο σύµφωνα µε την
προϊσχύουσα νοµοθεσία εξοµοιώνεται αντίστοιχα µε τους Επιµελητές,
Βοηθούς, Επιστηµονικούς Συνεργάτες και Παρασκευαστές των Α.Ε.Ι.
***∆ιά του άρθρου 18 παρ. 8 του Ν. 1286/1982 (Α 119), αντικατεστάθη
εις την παράγραφο 10 η φράσις "παραγράφου 9", διά της φράσεως
"παραγράφου 8", ως ανωτέρω.
11. Οι κενές ή κενούµενες έδρες ή θέσεις κύριου διδακτικού προσωπικού
καθώς και οι κενές ή κενούµενες Επιµελητών, Βοηθών, Επιστηµονικών
Συνεργατών και των εξοµοιούµενων µε αυτούς που έχουν µέχρι σήµερα
ιδρυθεί στα Α.Ε.Ι., µετατρέπονται αυτόµατα από την έναρξη της ισχύος
του νόµου αυτού σε ενιαίες θέσεις ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆.Ε.Π.), εκτός από αυτές για την πλήρωση των οποίων υπάρχουν ήδη
προκηρύξεις των Σχολών. Οι διαδικασίες εκλογής και διορισµού
ολοκληρώνονται και οι προβλεπόµενες προθεσµίες θεωρούνται ως
αποκλειστικές. Στην περίπτωση αυτή για τους διοριζόµενους ισχύουν
ανάλογα οι αντίστοιχες µεταβατικές διατάξεις.
Με απόφαση της Συγκλήτου που πρέπει να ληφθεί µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία 20 ηµερών από την κατανοµή του προσωπικού στα Τµήµατα που
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγρ. 2 εδάφιο (β) ανακατανέµονται οι
παραπάνω ενιαίες θέσεις ∆.Ε.Π. έτσι ώστε κάθε Τµήµα που έχε συνολικά
λιγότερες από δεκαπέντε πληρωµένες θέσεις να συµπληρωθεί κατά
προτεραιότητα µέχρι του αριθµού αυτού. Η έναρξη λειτουργίας του
Τµήµατος κατά το άρθρο 30 δεν εξαρτάται από την παραπάνω συµπλήρωση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56):
"12. Η αληθινή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 45
του Ν.1268/1982 είναι ότι για το µεταβατικό διάστηµα της αναδιάρθρωσης των Α.Ε.Ι. οι κενές ή κενούµενες έδρες ή θέσεις κύριου διδακτικού
προσωπικού καθώς και οι κενές ή κενούµενες θέσεις επιµελητών, βοηθών,
επιστηµονικών συνεργατών και των εξοµοιουµένων µε αυτούς ανήκουν στο
οικείο Τµήµα, εφόσον η Σχολή έχει µετατραπεί σε Τµήµα σύµφωνα µε το
άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 ή ανήκουν στο Τµήµα εκείνο στο οποίο
έχει ενταχθεί ο καθηγητής της έδρας ή ο διευθυντής του εργαστηρίου ή
κλινικής, όπου ανήκαν οι θέσεις αυτές,εφόσον η Σχολή έχει χωριστεί σε
περισσότερα Τµήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 2 εδ. (α) του Ν.
1268/1982. Μετά την άκαρπη πάροδο της αποκλειστικής προθεσµίας των 20
ηµερών, κάθε Τµήµα που έχει συνολικά λιγότερες από 15 πληρωµένες
θέσεις, µετά την κατανοµή του προσωπικού, αποκτά από τη δηµοσίευση
του παρόντος και από τις κενές θέσεις του οικείου Α.Ε.Ι. τις θέσεις
∆.ΕΗ.Π. που υπολείπονται,τις οποίες και µπορεί να προκηρύξει
αµέσως."
12. Κενές θέσεις Παρασκευαστών, λοιπών υπαλλήλων και τεχνιτών κάθε

κατηγορίας που υπάρχουν στις Σχολές κατά την έναρξη της σχύος του νόµου
αυτού µετατρέπονται σε θέσεις Ειδικού ∆ιοικητικού - Τεχνικού
Προσωπικού.
13. Σε όσους εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις µελών ∆.Ε.Π. χωρίς να
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χορηγείται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων άδεια χωρς
αποδοχές, προκειµένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές.
(14) ***Καταργήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν.
1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
15. Ως Σχολή κατά το άρθρο 30 παράγρ. 2 εδάφιο (β) νοείται η
Συνέλευση των Καθηγητών όπως λειτουργεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του
νόµου αυτού και τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγρ. 3 κινεί αµελλητί ο
κατά την ηµεροµηνία αυτή κοσµήτορας της Σχολής.
16. Τα Π.∆.. για την έκδοση των οποίων απαιτείται γνώµη της Ε.Α.Γ.Ε.
ή του Ε.Σ.Α.Π.. µπορούν να εκδίδονται χωρίς τη γνώµη αυτή µέχρι τη
συγκρότηση των οργάνων αυτών.
17. Οι προσωποπαγείς θέσεις ∆.Ε.Π. όταν για οποιοδήποτε λόγο
κενωθούν, µετατρέπονται σε θέσεις ∆.Ε Π. του αντίστοιχου Τµήµατος.
18. Η Σύγκλητος ύστερα από πρόταση του Τµήµατος απονέµει τον τίτλο
του Οµότιµου Καθηγητή σε όσα µέλη του ∆.Ε Π της βαθµίδας του Καθηγητή ή
ισοδύναµής της εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο και τη
προσφορά τους. Κάθε αντίθετη διάταξη της προϊσχύουσας νοµοθεσίας
καταργείται.
19. Με Π.∆. που εκδίδεται µε κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ή
βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί µε
οποιαδήποτε σχέση σήµερα στα Α.Ε.Ι και "που θα ενταχθεί και θα
επανενταχθεί ή θα προσληφθεί" σε θέσεις Ε.∆.Τ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή ∆ιοικητικού
Προσωπικού ή θα παραµείνει στις προβλεπόµενες από το άρθρο 35 θέσεις για
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
***Η παρ. 19 του άρθρου 45 τροποποιήθηκε ως άνω µε το άρθρο 49 παρ.
4 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
20. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οι
Επιστηµονικές Επιτροπές αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων που διατηρήθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν.
1232/1982, µπορούν είτε να υπαχθούν στις αρµοδιότητες του Ε.Σ.Α.Π είτε
να µετατραπούν ή να καταργηθούν.
21. Μέχρις ότου καθορισθεί ο βασικός µισθός του Καθηγητή κατά το
άρθρο 17 παράγρ. 7 του νόµου αυτού, ως τέτοιος θεωρείται ο µισθός του
Τακτικού Καθηγητή. Σε καµµία περίπτωση η εφαρµογή του άρθρου 17 παράγρ.
7 του νόµου αυτού δεν µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των αποδοχών των
µελών του ∆.Ε.Π. που εντάσσονται, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού.
22. Με Π.∆. καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία κάλυψης της
θέσης του Προϊστάµενου Γραµµατείας του Α.Ε.Ι. καθώς και οι αρµοδιότητές
του για την εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελεσµατικό
συντονισµό και διεύθυνση του έργου των διοικητικών, τεχνικών και
οκονοµικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετ. το Π∆ 388/1983 (Α 141),όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το Π.∆. 246/1984 (Α 97).
"23. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. υπάγονται στην αρµοδιότητα του πειθαρχικού

συµβουλίου και στις πειθειρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και τους
υφηγητές των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπει ο σχετικός νόµος. Η σύνθεση του
συµβουλίου τούτου ορίζεται πενταµελής ως εξής: (Α - γ).
Οι πρόεδροι του Συµβουλίου της επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή
κωλύµατος αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. "δ) Ο
αντιπρύτονης ακαδηµαϊκών υποθέσεων και προσωπικού του οικείου
Α.Ε.Ι. ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι και
σε περίπτωεση κωλύµατος ο αντιπρύτανης οικονοµικού προγραµµατισµού και
ανάπτυξης και το µέλος ∆.Ε.Π της διοικούσας επιτροπής, που έχει τα
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθµίδα του καθηγητή, αναπληρωτή η
επικούρου." (ε) ένας πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας,
οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αντί του µέλους αυτού µετέχει στη σύνθεση
του συµβουλίου από τη στιγµή που θα εκλέγει ο πρόεδρος της ΕΑΓΕ ή ο
νόµιµος αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου ασκεί ο
γραµµατέας του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
***Η περ.δ' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 2 του
Ν.2233/1994 (Α 141)
Σε περίπτωση παραποµπής πρύτανη µετέχει στο συµβούλιο δεύτερος
πρύτανης οριζόµενος επίσης µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων".
***Η παρ. 23 του άρθρου 45 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 79
παρ. 6 περ. ιγ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
24. Οι συµβάσεις των Επιστηµονικών Συνεργατών παρατείνονται
αυτοδίκαια έως ότου υπαχθούν στις ρυθµίσεις του άρθρου 35 παραγρ. 2.
25. Οι ειδικοί επιστήµονες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες, των
οποίων η σύµβαση δεν έχει κριθεί για ανανέωση από την οικεία Σχολή παρ'
όλο που οι ενδιαφερόµενοι είχαν έγκαιρα υποβάλει τη σχετική αίτηση,
κρίνονται υποχρεωτικά από την οικεία Σχολή µε τις διαδικασίες που
υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού. Η κρίση πρέπει
να έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι 15 Οκτωβρίου 1982. Εάν η προθεσµία αυτή
παρέλθει άπρακτη, οι αντίστοιχες συµβάσεις ανανεώνονται αυτοδίκαια για
ένα χρόνο, οπότε οι παραπάνω Ειδικοί Επιστήµονες και Επιστηµονικοί
Συνεργάτες εντάσσοντα, στις µεταβατικές διατάξεις του νόµου αυτού.
26. Η αρχαιότητα µεταξύ των µελών του ∆.Ε.Π. που εντάσσονται στην
ίδια βαθµίδα, όπου υπάρχει, καταργείται.
27. Το Πρυτανικό Συµβούλιο λειτουργεί αρχικά χωρίς Κοσµήτορα της
Μεταπτυχιακής Σχολής µέχρι να ιδρυθεί Μεταπτυχιακή Σχολή το αντίστοιχο
Α.Ε.Ι
28. Οι ονοµαστικές ψηφοφορίες σε όλα τα όργανα και σώµατα των Α.Ε.Ι.
γίνονται µε αλφαβητική σειρά, µε κλήρωση του γράµµατος έναρξης σε κάθε
εκλογή.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 46.
1. Κατ εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6,
ιδρύονται Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά
Τµήµατα Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήµια Αθηνών Θεσσαλονίκης, Πατρών,
Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης.
Τα Τµήµατα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαµήνων και
διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόµου και γενικά τη νοµοθεσία για
τα Α.Ε.Ι.
2. Με Π.∆. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζεται ο χρόνος που αρχίζει η
λειτουργία και εισάγονται φοιτητές στο πρώτο έτος των τµηµάτων που
ιδρύονται, ο χρόνος που δεν εισάγονται σπουδαστές στις Παιδαγωγικές
Ακαδηµίες (Π.Α.) και Σχολές Νηπιαγωγών (Σ.Ν.) και παύει η λειτουργία
τους, η αποστολή των Τµηµάτων που ιδρύονται, η έδρα ή παραρτηµατά τους,
η επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων τους, τα τυπικά προσόντα των
υποψηφίων και η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων και εκλογής των πρώτων
µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, η άσκηση των φοιτητών σε
σχολεία τα της µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης των αποφοίτων Π.Α. και
Σ.Ν., των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εξοµοίωσης των αποφοίτων
αυτών µε τους πτυχούχους των Τµηµάτων που ιδρύονται και ρυθµίζονται οι
σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεµότητες που µπορεί να
υπάρξουν µετά την παύση της λειτουργίας των Π.Α. και Σ.Ν. ως και τα
θέµατα που τυχόν θα προκύψουν σχετικά µε τη λειτουργία των Τµηµάτων που
ιδρύονται και δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
3. Με Π.∆. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως Εθνικης Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών
δηµουργούνται οι πρώτες θέσεις διδακτικού προσωπικού κάθε Τµήµατος και
ρυθµίζεται η τύχη γενικά του προσωπικού το οποίο υπηρετεί µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Π.Α. και Σ.Ν.
4. Με Π.∆. που εκδίδονται, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα της περιουσίας
και των Οικονοµικών εκκρεµοτήτων που τυχόν θα υπάρξουν µετά την παύση
της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και των σχολών Νηπιαγωγών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το Π∆ 231/2000,Α 198/13.9.2000 ορίζεται ότι:
" 1. Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1268/82 και του Π.∆.
320/83 "Οργάνωση και λειτουργία, των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (Α' 116), Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
µετονοµάζεται σε "Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης",
χωρίς µεταβολή του γνωστικού αντικειµένου.
2. Το µετονοµαζόµενο τµήµα εξοµοιώνεται πλήρως ως προς κάθε συνέπεια
µε τα παιδαγωγικά τµήµατα νηπιαγωγών και οι πτυχιούχοι του διορίζονται
σε νηπιαγωγεία και σε παιδαγωγικά κέντρα.
3. Οπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται Παιδαγωγικό
Τµήµα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, εννοείται εφεξής το Τµήµα Επιστηµών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οµοίως όπου προβλέπεται ως προσόν
διορισµού το πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ΑΕΙ, εννοείται και
το πτυχίο του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το Π∆ 318/2001,ΦΕΚ Α 217/28.9.2001,ορίζεται ότι:
" 1. Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1268/82 και του Π.∆.
320/83 "οργάνωση και λειτουργία, των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (Α' 116), Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών το
οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε
το Π.∆. 2/1994 (ΦΕΚ 1/Α/1995), µετονοµάζεται σε Παιδαγωγικό Τµήµα
Προσχολικής Εκπαίδευσης, χωρίς µεταβολή του γνωστικού αντικειµένου.
2. Το µετονοµαζόµενο τµήµα εξοµοιώνεται πλήρως ως προς κάθε συνέπεια
µε τα παιδαγωγικά τµήµατα νηπιαγωγών και οι πτυχιούχοι του διορίζονται
σε νηπιαγωγεία και σε παιδαγωγικά κέντρα.
3. Οπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται Παιδαγωγικό
Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
εννοείται εφεξής το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Οµοίως
όπου προβλέπεται ως προσόν διορισµού το πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος
Νηπιαγωγών ΑΕΙ, εννοείται και το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος
Προσχολικής Εκπαίδευσης".
_____________________________________________________________________
Αρθρο 47.
1. Κατ εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6
ιδρύοντα, Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στα
Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Τα Τµήµατα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαµήνων και
διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόµου και γενικά τη νοµοθεσία για
τα Α.Ε.Ι.
2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του προηγουµένου άρθρου ισχύουν ανάλογα και
για τα Τµήµατα της παραγράφου 1.
3. Με Π.∆. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών,
καθορίζεται ποσοστό από τα κέρδη του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου, το οποίο διατίθεται ετήσια στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. για
επιχορήγηση των τµηµάτων που ιδρύονται µε την παράγραφο 1, πέρα από τις
πιστώσεις που τους αναλογούν από την επιχορήγηση του αντίστοιχου Α.Ε.Ι.
από τον τακτικό προϋπολογισµό.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 48.
1. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού παύει η λειτουργία των
ανωτέρων ιδιωτικών σχολών Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
ανακαλείται η άδεια των σχολών αυτών και ορίζεται τριµελής επιτροπή από
εµπειρογνώµονες, η οποία ύστερα από αύτηση των ιδιοκτητών θα επιλέξει
και θα αποτιµήσει τον εξοπλισµό τους, ο οποίος θα αγοραστεί από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το τίµηµα που θα
εισπραχθεί δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά. Τα της
αγοράς, παραλαβής και διάθεσης του εξοπλισµού θα ρυθµισθούν µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και σε βάρος των
πιστώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Ιδρύονται Τµήµατα Ηλεκτρονικών στις Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων
Μηχανικών (ΑΣΤΕΜ) των ΚΑΤΕΕ Λάρισας και Ηρακλείου.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:

α) µπορούν να λειτουργήσουν στις έδρες των σχολών της παραγράφου 1
παραρτήµατα ΚΑΤΕΕ και
β) κατανέµονται οι σπουδαστές των σχολών της παραγράφου 1 στα ΚΑΤΕΕ
και ρυθµίζεται ο τρόπος κατάταξής τους και κάθε λεπτοµέρεια που αφορά
στην εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών, ύστερα από αίτησή του στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και κρίση του αρµοδίου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, τοποθετείται στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ανάλογα µε τα
προσόντα του, όπως αύτα προβλέπονται από το Ν. 576/1977 και µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφύ όσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε εκπαιδευτικό. α) δεν κατέχει άλλη θέση
στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
β) έχει προϋπηρεσία στη σχολή τουλάχιστο τα τέσσερα τελευταία σχολικά
έτη κατά τη διάρκεα των οποίων καλύπτει τελευταία τουλάχιστο το ωράριο
που προβλέπεται από το Ν. 576/1977 για τον αντίστοιχο κλάδο ή µέσο όρο
εβδοµαδιαίων ωρών στα τέσσερα τελευταία έτη ίσο µε το προβλεπόµενο
ωράριο.
Οι ιδιοκτήτες των σχολών της παραγράφου 1 τοποθετούνται στα ΚΑΤΕΕ ή
ΚΕΤΕ ύστερα από αίτησή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και κρίση του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβούλιου, ανάλογα µε
τα προσόντα τους, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 576/1977 και µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Το διοικητικό προσωπικό των σχολών της παραγράφου 1 τοποθετείται
στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ύστερα από αιτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εφ' όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε
υπάλληλο:
α) να υπηρετεί στη Σχολή τα τέσσερα τελευταία χρόνια µε πλήρη
απασχόληση,
β) να µη κατέχει άλλη θέση στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία και
γ) να έχει τα προσόντα του κλάδου, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν.
576/1977.
6. Οι αιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 αυτού του
άρθρου πρέπει να υποβληθούν µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη της ισχύος
του νόµου αυτού.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) ορίζονται τα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ στα οποία τοποθετούνται όσοι αναφέρονται
στις παραγράφους 4 και 5 και ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των παραγράφων αυτών και
β) διαβαθµίζονται οι αναφερόµενοι στις παραγράφους 4 και 5 αυτού του
άρθρου και το εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 47 του Ν. 1143/1981. Ως
χρόνος υπηρεσίας για τη διαβάθµιση λαµβάνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας
στις σχολές µετά την απόκτηση των τυπικών προσόντων του κλάδου στον
οποίο εντάσσονται.
Εάν κατά τα έτη που προηγούνται των τεσσάρων τελευταίων ετών ο
εκπαιδευτικός δεν έχει πλήρες ωράριο, τα έτη αυτά υπολογίζονται
κλασµατικά µε άριθµητη του κλάσµατος το εβδοµαδιαίο ωράριο του
Εκπαιδευτικού και παρανοµαστή το προβλεπόµενο ωράριο του κλάδου του.
8. Γιά τους αναφερόµενους στην περίπτωση β της προηγούµενης

παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων 3 και 4 της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 967/1979.
Γιά τη χορήγηση χρονοεπιδόµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Τεχνικής και
Επαγγελµατικης Εκπαίδευσης.
Για την προαγωγή και τη χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων υπολογίζεται
ο χρόνος στον κατεχόµενο βαθµό ή µισθολογικό κλιµάκιο, ανεξάρτητα αν
έχει διανυθεί στην ιδιωτική ή τη δηµόσια επαγγελµατική και τεχνική
εκπαίδευση.
9. Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, οι
ιδιοκτήτες και οι διευθυντές των σχολών υποχρεούνται να παραδώσουν όλο
το αρχείο των σχολών στα ΚΑΤΕΕ. Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον 1.000.000 δραχµών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ΚΑΤΕΕ που θα παραλάβουν τα αρχεία και
κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στην παραλαβή και παράδοση των αρχείων.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 49.
1. Φοιτητές που έχουν εγγραφεί µέχρι 31.12.1981 σε µη αναγνωρισµένα
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή πτυχιούχοι των πιο πάνω Α.Ε.Ι., στα οποία η
γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι ευρέως γνωστή διεθνώς, κατατάσσονται κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983 χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισµό και µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε αντίστοιχες
ή παρεµφερείς Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται εφύ άπαξ, καθορίζονται τα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού τα οποία
εµπίπτουν στην προηγούµενη παράγραφο, οι αντίστοιχες ή παρεµφερείς
Σχολές ή Τµήµατα και γενικά η διαδικασία για την εφαρµογή των διατάξεων
αυτού του άρθρου.
3. Με απόφαση της Σχολής ή του Τµήµατος στα οποία γίνεται η κατάταξη
καθορίζεται το έτος ή το εξάµηνο σπουδών, στο οποίο κατατάσσονται οι
φοιτητές ή πτυχιούχο, της παραγράφου 1.
_____________________________________________________________________
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 50.
1. Τα Π.∆. που προβλέπονται στο νόµο αυτό εκδίδονται πάντοτε ύστερα
από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού ή Υφυπουργού εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά διάταξη του νόµου αυτού.
2. Οπου στο νόµο αυτό προβλέπονται αυτοδίκαιες ή µη µεταβολές στην
υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι.,
όπως εντάξεις, προαγωγές και µονιµοποιήσεις, τις σχετικές πράξεις
εκδίδει ο αρµόδιος Υπουργός.
3. Οπου κατά τις διατάξες του νόµου αυτού απαιτείται γνώµη οργάνου
και οι σχετικές προθεσµίες δε ρυθµίζονται ειδικά, η γνώµη αυτή πρέπει

να εκφραστεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή
του σχετικού ερωτήµατος.
4. Εκτός από τα θέµατα που αναφέρονται στο νόµο αυτό, οι εσωτερικοί
κανονισµοί των Α.Ε.Ι. ρυθµίζουν επιπλέον θέµατα σχετικά µε θερινές
διακοπές, διακοπές µεταξύ δύο εξαµήνων, αργίες, αναπλήρωση διοικητικών
οργάνων, συµµετοχή Οµότιµων Καθηγητών στην πανεπιστηµιακή ζωή, απονοµή
τίτλων Επίτιµων Καθηγητών και Επίτιµων ∆ιδακτόρων, όπως ακόµα και
θέµατα εθιµοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα.
5. Οι προβλεπόµενες από το νόµο αυτό προθεσµίες αναστέλλονται µόνο
από 1η Ιουλίου µέχρι 31η Αυγούστου, εφ' όσον στο διάστηµα αυτό υπάρχουν
θερινές διακοπές.
6. Ιδρυση νέων θέσεων ∆.Ε.Π. Ε.∆.Τ.Π. και Ε.Ε.Π. γίνεται µε Π.∆. που
εκδίδονται µετά από γνώµη του Ε.Σ Α.Π. και του οικείου Α.Ε.Ι.
7. Ειδικός νόµος σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Συντάγµατος θα ρυθµίσει
τα συνταξιοδοτικά θέµατα των άρθρων 17 και 38 του νόµου αυτού.
8. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι
διατάξεις της ισχύουσας για τα Α.Ε.Ι. νοµοθεσίας, ο οποίες είτε ειναι
αντίθετες µε τις διατάξεις του νόµου αυτού είτε ρυθµίζουν θέµατα που
ρυθµίζονται διαφορετικά µε το νόµο αυτό. Κατά τα λοιπά, και µέχρι την
έναρξη της ισχύος των εσωτερικών κανονισµών των Α.Ε.Ι., όπως και µέχρι
την έκδοση των προβλεπόµενων στο νόµο αυτό Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρµόζεται συµπληρωµατικά ή κατά τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού ισχύουσα για κάθε Α.Ε Ι. νοµοθεσία.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 51.
Εναρξη ισχύος.
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17
που αρχίζουν να ισχύουν από 1η Σεπτεµβρίου 1982.

