
   
 

 
Νόµος 1404 της 24.11.83. : ∆οµή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. (Α' 173). 

    
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Για τα είδη χορήγησης αδειών στους    
  πτυχιούχους ΤΕΙ του παρόντος νόµου και ισοτίµων 
  ειδικότητος Μηχανολόγου, οι οποίοι µέχρι την  
  έναρξη ισχύος του Π.∆.48/95 ασχολούνται σε  
  εγκαταστάσεις του άρθρου 1 του Π.∆.38/91, 
  ΒΛΕΠΕ παρ.6.1.β. του άρθρου 6 του Π.∆.48/95 (Α 36) 
    
   *** Βλ και Ν.2621/98 
   *** Βλ και Ν. 2817/2000, Ν.2916/2001. 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.άρθρο 2 Π∆ 211/2004 περί ίδρυσης 
      Παραρτηµάτων και Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
      (Τ.Ε.Ι.), ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας 
      τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της 
      Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής  
      Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), σχετικά µε την υπαγωγή 
      αυτών στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
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                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
                      ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
                           Αρθρο 1 
 
            Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 
 
  1. Ιδρύονται Τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), τα οποία  
ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
   "Τα Τ.Ε.Ι. είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούµενα,  
σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγµατος. Η οργάνωση και η λειτουργία  
τους διέπονται από τις διατάξεις του νόµου, ενώ ειδικότερα θέµατα  
ρυθµίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό κάθε Τ.Ε.I.." 
 
 *** Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω  
     µε το άρθρο 5 παρ.8 Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
 
  2. Τα Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση 
των ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόµενο και τους 
τίτλους σπουδών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και έχουν 
ειδικότερα ως αποστολή. 
 
  α) Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την 
εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στο επάγγελµα. 
 
  β) Να συµβάλλουν στη δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να  
συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρµογής στα πλαίσια του δηµοκρατικού 
προγραµµατισµού, στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας. 
 
  γ) Να υλοποιήσουν το δικαίωµα δωρεάν παιδείας κάθε έλληνα πολίτη, 
ανάλογα µε τις κλίσεις του και µε όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι. 
 
 
  3. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Τ.Ε.Ι.: 



 
  α) Συµβάλλουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τόσο των σπουδαστών 
τους όσο και των νέων γενικότερα. 
 
  β) ∆ιατηρούν αµφίδροµη σχέση µε τις αντίστοιχες παραγωγικές µονάδες 
και τους οργανωµένους κλάδους της οικονοµίας της περιφέρειάς τους. 
 
  γ) Συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά 
ιδρύµατα η φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την 
επίτευξη της αποστολής τους. 
 
  δ) Υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση των αποφοίτων 
τους και για διαρκή επιµόρφωση του ελληνικού λαού. 
 
  ε) Ενηµερώνουν την κοινή γνώµη για την πορεία πραγµατοποίησης των 
στόχων τους. 
 
  στ) Συντονίζουν τις επιδιώξεις τους µε εκείνες των  Α.Ε.Ι. όπως 
προβλέπονται µε το Ν. 1268/1982, στην κοινή προσπάθεια για µιά 
αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. 
 
  ζ) Παίρνουν µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα  πάνω σε θέµατα εφαρµογής 
της τεχνολογίας. 
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                           Αρθρο 2 
 
               Ακαδηµαϊκές ελευθερίες και άσυλο 
 
  1. Η ακαδηµαϊκή διδασκαλία στα πλαίσια του προγράµµατος και του 
περιεχοµένου σπουδών καθεµιάς ειδικότητας, καθώς και η διακίνηση ιδεών 
στα Τ.Ε.Ι. είναι ελεύθερες. Η επιβολή ορισµένων µόνο επιστηµονικών 
απόψεων και ιδεών υπαγορεύεται. 
 
  2. ύΟλα τα µέλη του Τ.Ε.Ι. είναι ελεύθερα να εκφράζονται µέσα από τα 
συνδικαλιστικά  τους όργανα στα πλαίσια των αρχών και κανόνων που 
διέπουν τη λειτουργία  των Τ.Ε.Ι. 
 
  3. α) ύΟλοι οι χώροι του  Τ.Ε.Ι. καλύπτονται από το ακαδηµαϊκό άσυλο, 
το οποίο αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, της 
ελεύθερης επιστηµονικής αναζήτησης και της διακίνησης των ιδεών και 
συνίσταται στην απαγόρευση επέµβασης της δηµόσιας δύναµης στους χώρους 
αυτούς, χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια του αρµόδιου οργάνου του Τ.Ε.Ι. 
που προβλέπεται από τα άρθρα 7 του νόµου αυτού. 
 
  β) Επέµβαση της δηµόσιας δύναµης χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια του 
αρµόδιου οργάνου, επιτρέπεται µόνο εφόσον στους χώρους του Τ.Ε.Ι. 
διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήµατα ή αυτόφωρα εγκλήµατα κατά της ζωής. 
 
  γ) Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιµωρούνται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών, µετά από έγκληση του αρµόδιου οργάνου του 
άρθρου 7 ή της συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. 
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                           Αρθρο 3 
 
                       Μέλη του Τ.Ε Ι. 
 
  1. Τα µέλη του Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα: 
  
  "α) Τακτικά είναι τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.),  
τα µέλη του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.), το ∆ιοικητικό 
Προσωπικό (∆.Π.), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) και οι 
σπουδαστές." 
 
 *** Το στοιχείο α' αντικαταστάθηκε ως άνω  µε το άρθρο 5  
     Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
 
  β) Εκτακτα µέλη είναι οι επισκέπτες καθηγητές και εκείνα του 
προηγούµενου εδαφίου εκτός των σπουδαστών, που απασχολούνται στο  
Τ.Ε.Ι. µε σύµβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου. 
 
  2. ύΟλα τα µέλη του Τ.Ε.Ι. έχουν το δικαίωµα και το καθήκον: 
 
  α) Να συµβάλλουν στην εκπλήρωση της  αποστολής του Τ.Ε.Ι. και να 
συµπεριφέρονται κατά τρόπο, που να µην εµποδίζεται κανείς στην άσκηση 
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του. 
 
  "β. Να συµπράττουν για την οµαλή λειτουργία των Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του νόµου αυτού και του εσωτερικού κανονισµού. Απαλλαγή 
τους από την υποχρέωση ανάληψης αξιώµατος ή συµµετοχής σε συλλογικά 
όργανα ή εκλεκτορικά σώµατα δικαιολογείται µόνον εάν υπάρχει σοβαρός 
λόγος, όπως εκπαιδευτική άδεια ή µακρά τους ασθένεια. Η µη συµµετοχή, 
χωρίς σοβαρό λόγο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα." 
 
     *** Το εδάφ. β'αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.1 
         Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998.        
  
  γ) Να χρησιµοποιούν όλες τις εγκαταστάσεις και τα µέσα, µε τα οποία   
είναι εξοπλισµένο το Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό και τις 
αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων του. 
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                          Αρθρο 4  
  
           Ιδρυση Τ.Ε.Ι, σχολών, τµηµάτων και παραρτηµάτων. 
 
  1. Τα Τ.Ε.Ι., τα οποία ιδρύονται µε τις αντίστοιχες σχολές και 
παραρτήµατά τους, είναι τα ακόλουθα: 
 
  Α. Τ.Ε.Ι. Αθήνας: 
 
  α) Σχολή γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών 
 



  β) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  γ) Σχολή επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας 
 
  δ) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
 
  ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίµων 
  
  Β'. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: 
 
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας 
 
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
 
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας 
 
  ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίµων 
  
  Γ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά: 
 
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
 
  ∆'. Τ.Ε.Ι. Πάτρας: 
  
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας 
 
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
 
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας 
  
  Ε'. Τ.Ε.Ι. Λάρισας: 
 
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας 
 
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
 
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας 
 
  Παράρτηµα Λαµίας, Καρδίτσας. 
  
  ΣΤ. Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. 
 
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας 
 
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
 
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας 
  
  Παράρτηµα Χανίων. 
 
  Ζ. Τ.Ε.Ι. Καβάλας: 
  
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 



 
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
  
  Η. Τ.Ε.Ι. Κοζάνης. 
 
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
 
  γ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας 
  
  Παράρτηµα Φλώρινας. 
  
  Θ'. Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας: 
 
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
  
  Ι. Τ.Ε.Ι. Σερρών: 
 
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 
  
  ΙΑ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου: 
  
  α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
 
  β) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας 
  
  Παράρτηµα Καρπενησίου. 
 
   ¨2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων και του Υπουργού  
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της  
Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης Τ.Ε.Ι., και  
του οικείου οργάνου του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), µπορεί να  
ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, αλλάζουν γνωστικό  
αντικείµενο ή να µετονοµάζονται Τ.Ε.Ι., Παραρτήµατα, Σχολές ή Τµήµατα. 
 
   Οι ανωτέρω γνώµες πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας  
ενός µηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος. 
 
   Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η γνώµη δεν είναι απαραίτητη.  
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των ανωτέρω Υπουργών,  
συνιστώνται ή αυξάνουν οι θέσεις προσωπικού των Τ.Ε.Ι.." 
 
      *** Η παρ.2,η οποία είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 1β άρθρ.15 
          Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998,όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την  
          παρ.15 άρθρ. 13 Ν.2817/2000,αντικαταστάθηκε  και πάλι 
          ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002. 
           
 
***Σύµφωνα µε την παρ.β'του άρθρου 1 του Π∆ 104/2005 (ΦΕΚ Α 137/2005)  
ορίζεται ότι: 
"β) Το προεδρικό διάταγµα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2  
του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε,  
συµπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε µε τα άρθρα 15 παρ. 2β του ν. 2640/1998  
(Φ.Ε.Κ. 206 Α΄), 11 παρ. 15 και 15 παρ. 2 εδ. θ΄ του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78  
Α΄) και 3 παρ. 1α 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 Τ.Ε.Ι., εκδίδεται εφεξής µε πρόταση των  
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων". 
 
 
    3. Ιδρυση Τ.Ε.Ι., σχολών και τµηµάτων γίνεται κατά προτεραιότητα σε 
 
τοµείς που εντάσσονται στην προοπτική µιάς αυτοδύναµης και συνολικής 
ανάπτυξης και δηµιουργίας ολοκληρωµένων συµπλεγµάτων δραστηριοτήτων 
όπως πληροφορική, µεταλλουργία, ενέργεια, αγροτική οικονοµία, 
επισιτισµός, κατασκευές, διοίκησης, υγεία - πρόνοια, ασφαλίσεις, 
µεταφορικά µέσα, τουρισµός, αµυντικές ανάγκες, ναυπηγική, υφαντουργία.  
 
  4. Για να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης των απόφοιτων, για την 
ίδρυση Τ.Ε.Ι., σχολών και τµηµάτων λαµβάνονται υπόψη επίσης οι άµεσες 
ανάγκες της παραγωγής και της ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα 
υποαπασχόλησης και ανεργίας που τυχόν υπάρχουν. 
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                           Αρθρο 5 
 
              Συγκρότηση Τ.Ε.Ι, σχολών και τµηµάτων 
  
  1. Κάθε Τ.Ε.Ι. αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστο σχολές. 
 
  2. Κάθε σχολή συγκροτείται από δύο (2) τουλάχιστον τµήµατα, που 
αντιστοιχούν σε συγγενείς ειδικότητες. 
 
  3. Για το συντονισµό της διδασκαλίας µαθηµάτων που διδάσκονται σε 
πολλά τµήµατα µιάς ή περισσοτέρων σχολών ενός Τ.Ε.Ι. είναι δυνατή η 
ίδρυση γενικών τµηµάτων, τα οποία δεν χορηγούν ιδιαίτερο πτυχίο. Τα 
τµήµατα αυτά έχουν δικό τους Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά περίπτωση. 
 
  Οπου στο εξής γίνεται αναφορά σε τµήµατα νοούνται και τα γενικά 
τµήµατα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
  
"3. α) Σε περίπτωση που σε ένα Τ .Ε.Ι. υπάρχει µία Σχολή, το Τ.Ε.Ι.  
συνεχίζει τη λειτουργία του µέχρι την ίδρυση άλλης Σχολής. Κατά το  
µεταβατικό αυτό διάστηµα τα όργανα του άρθρου 1 Ο και η Συνέλευση του άρθρου  
11 δεν λειτουργούν, στο Συµβούλιο του άρθρου 11 µετέχουν οι Προϊστάµενοι των  
Τµηµάτων, το Συµβούλιο του άρθρου 11 ασκεί και τις αρµοδιότητες του  
Συµβουλίου του άρθρου 1 Ο και της Συνέλευσης του άρθρου 11, ο Πρόεδρος του  
Τ.Ε.Ι. ασκεί και τις αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή Σχολής, όπου προβλέπεται  
Συµβούλιο Σχολής νοείται το Συµβούλιο του άρθρου 11 και όπου προβλέπεται  
∆ιευθυντής Σχολής νοείται ο Πρόεδρος του Τ. Ε.Ι., ενώ το Κέντρο Ξένων  
Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής δεν λειτουργεί και τα µέλη του Ειδικού ∆ιδακτικού  
Προσωπικού υπάγονται απευθείας στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι., καλύπτουν τις  
ανάγκες του Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου και µετέχουν στο  
εκλεκτορικό σώµα εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 
β) Σε περίπτωση που σε ένα Τ. Ε.Ι. µία Σχολή παραµείνει µε ένα Τµήµα, η  
Σχολή συνεχίζει τη λειτουργία της µέχρι την ίδρυση άλλου Τµήµατος σε αυτή.  
Κατά το µεταβατικό αυτό διάστηµα: αα) ο ∆ιευθυντής της Σχολής που συνεχίζει  
τη λειτουργία της διατηρεί τις αρµοδιότητές του, αλλά δεν εκλέγεται µετά τη  
λήξη της θητείας του άλλος ∆ιευθυντής, ββ) κατά το χρονικό διάστηµα που δεν  
υπάρχει Σχολή και ∆ιευθυντής, σύµφωνα µε την παραπάνω υποπερίπτωση αα', τα  
όργανα του άρθρου 1 Ο και η Συνέλευση του άρθρου 11 δεν λειτουργούν, στο  



Συµβούλιο του άρθρου 11 µετέχει ο Προϊστάµενος του µόνου αυτού Τµήµατος, το  
Συµβούλιο του άρθρου 11 ασκεί και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου του άρθρου  
1 Ο και της Συνέλευσης του άρθρου 11, ο Πρόεδρος του Τ .Ε.Ι. ασκεί και τις  
αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή Σχολής, όπου προβλέπεται Συµβούλιο Σχολής νοείται  
το Συµβούλιο του άρθρου 11 και όπου προβλέπεται ∆ιευθυντής Σχολής νοείται ο  
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. 
 
γ) Σε Τ.Ε.Ι. που λειτουργούν µε προσωρινή διοίκηση, τα θέµατα σπουδών κατά  
την πρώτη διετία καθορίζονται µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 
 
δ) Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Τ.Ε.Ι. προβλέπονται ειδικότερα οι  
αποκλίσεις από τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 και ρυθµίζονται θέµατα που  
έχουν σχέση µε την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του Τ.Ε.Ι., κατά το  
χρονικό διάστηµα που λειτουργεί το Τ.Ε.Ι. µε µία µόνο Σχολή ή µία Σχολή µε  
ένα µόνο Τµήµα. Οι αποκλίσεις και οι ρυθµίσεις µπορούν να επεκτείνονται και  
σε όσα αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α' και β'." 
  
*** Η νέα παρ.3 προστέθηκε και οι παρ. 3,4 και 5 αναριθµήθηκαν σε 4,5 και 6 
    µε την παρ.10 άρθρ.7 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003. 
 
 
"4. Το Τµήµα διαιρείται σε δύο (2) ή τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο 
οµάδες µαθηµάτων (Ο.Μ.). Κάθε Ο.Μ. αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο 
επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο. Εάν η έκταση του γνωστικού 
αντικειµένου γενικού τµήµατος είναι περιορισµένη, δεν απαιτείται η 
διαίρεσή του σε Ο.Μ.. Η σύσταση,  συγχώνευση, κατάτµηση, κατάργηση, 
µετονοµασία και τροποποίηση του γνωστικού αντικειµένου των οµάδων 
µαθηµάτων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου 
Τµήµατος. Οµάδα µαθηµάτων µπορεί να λειτουργεί εφόσον έχουν κατανεµηθεί 
σε αυτήν τουλάχιστον τρία τακτικά µέλη Ε.Π., από τα οποία το ένα 
τουλάχιστον να είναι της βαθµίδας του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή." 
 
    *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.1 
         Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998.        
  
  5. Παράρτηµα Τ.Ε.Ι. είναι η εκπαιδευτική µονάδα που: 
 
  α) έχει έδρα σε απόσταση µεγαλύτερη από τριάντα (30) χιλιόµετρα από 
την έδρα του Τ.Ε.Ι. και 
 
  β) περιλαµβάνει µόνο µία σχολή ή το πολύ τρία (3) ανεξάρτητα τµήµατα. 
 
  Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του παραρτήµατος είναι δυνατή η 
εκχώρηση αυξηµένων αρµοδιοτήτων στο διευθυντή του "ή στον προϊστάµενο  
του τµήµατος, όταν το  παράρτηµα περιλαµβάνει ένα τµήµα" µε ανάλογες  
ρυθµίσεις στον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι. 
 
    ***Οι άνω εντός  " " λέξεις προστέθηκαν στην περ. β της παρ. 5 του 
       άρθρου 5, µε το άρθρο 25 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296). 
 
  6. Τα µέλη του Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π. εντάσσονται στην Ο.Μ. ή στο γενικό 
τµήµα της κύριας ειδικότητάς τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν 
να ανήκουν το πολύ σε µία ακόµη Ο.Μ. ή γενικό τµήµα και µόνο σε ό,τι 
αφορά στις διδακτικές τους δραστηριότητες. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
                           Αρθρο 6 
 
               Υπηρεσίες διοικητικής µέριµνας. 
 
  1. Σε κάθε Τ.Ε.Ι., για την παροχή υποστήριξης του εκπαιδευτικού 
έργου, λειτουργεί υπηρεσία διοικητικής µέριµνας (Υ.∆.Μ.) η οποία 
συγκροτείται από τα εξής τµήµατα, γραφεία και υπηρεσίες: 
  
  α) Τµήµα διοικητικών υποθέσεων 
 
  β) Τµήµα οικονοµικών υποθέσεων 
 
  γ) Τµήµα γραµµατείας και διεκπεραίωσης 
 
  δ) Τµήµα εκδόσεων και βιβλιοθήκης 
 
  ε) Γραφείο πληροφοριών και δηµοσίων σχέσεων 
 
  στ) Τεχνική υπηρεσία 
 
  ζ) Υγειονοµική υπηρεσία 
 
  η) Υπηρεσία µηχανογράφησης και στατιστικής 
  
  θ) Γραµµατείες σχολών  
 
  ι) Υπηρεσία εργοστασίου ή αγροκτήµατος ή δασική ή κτηνοτροφική ή άλλη 
σχετική, ανάλογα µε τα αντίστοιχα τµήµατα που λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι. 
 
  "ια) Γραµµατείες Τµηµάτων". 
 
   *** Το εδάφιο ια'προστέθηκε µε την παρ.10 άρθρ.43 Ν.2413/1996 (Α  
       124). 
 
  2. Η εσωτερική διάρθρωση της Υ.∆.Μ., η οργάνωση και λειτουργία της, 
ως και οι διάφορες διαδικασίες στελέχωσής της, καθορίζονται στον 
εσωτερικό κανονισµό κάθε Τ.Ε.Ι. Στον εσωτερικό κανονισµό ρυθµίζεται 
ακόµη η συγκρότηση από τακτικό προσωπικό διαφόρων επιτρόπων κατά σχολή 
ή τµήµα, για την παρακολούθηση συγκεκριµένων θεµάτων και η υποβολή 
εισηγήσεων στα οικεία διοικητικά όργανα. 
 
  3. Πόροι των Τ.Ε.Ι. είναι ιδίως η κρατική επιχορήγηση, δωρεές,  
κληρονοµιές, κληροδοσίες και έσοδα από εκποίηση ή διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων "ως και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες  
και κάθε νοµικής µορφής οργανισµούς. Οι προϋποθέσεις παροχής των  
υπηρεσιών αυτών καθορίζονται µε απόφαση του  Υπουργού Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη των Τ.Ε.Ι.". Η ταµειακή διαχείριση των πόρων  
γίνεται από το τµήµα οικονοµικών υποθέσεων,όπως ειδικότερα ορίζεται από τον  
εσωτερικό κανονισµό. 
 
   ***Οι άνω εντός " " λέξεις προστέθηκαν στην παρ. 3 του άρθρου 6, µε  
      το άρθρο 71 παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
                       ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ 



 
                           Αρθρο 7 
 
                  Επιτροπή Ακαδηµαϊκού Ασύλου 
  
  1. Η Επιτροπή Ακαδηµαϊκού Ασύλου (Ε.Α.Α.) είναι τριµελής και 
απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως 
πρόεδρο έναν κοινό εκπρόσωπο του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο 
των σπουδαστών. 
 
  Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. και των σπουδαστών, µαζί µε 
τους αναπληρωτές τους εκλέγονται από τους εκπροσώπους του Ε.Π. και 
Ε.Ε.Π. και των σπουδαστών αντίστοιχα, που µετέχουν στη συνέλευση του 
Τ.Ε.Ι. 
 
  "2. Η Επιτροπή Ακαδηµαϊκού Ασύλου (Ε.Α.Α.) µπορεί να ζητήσει ή να 
επιτρέψει την επέµβαση της δηµόσιας δύναµης στους χώρους του Τ.Ε.Ι.. 
Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Α.Α αποφασίζει µόνο µε οµοφωνία των µελών 
της. Σε περίπτωση διαφωνίας ή µη απαρτίας συγκαλείται έκτακτα το 
Συµβούλιο Τ.Ε.Ι., προκειµένου να αποφασίσει οριστικά. Η τελική απόφαση 
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 
παρόντων." 
 
     *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.1 
         Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998.        
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           ύΑρθρο 8 
 
                  ύΟργανα της Οµάδας Μαθηµάτων 
  
  1. Οργανα της Ο.Μ. είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και ο υπεύθυνος. 
 
       "2. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των 
σπουδαστών. Η Γ.Σ.: 
 
  α) Εκλέγει τον Υπεύθυνο του Τοµέα και τον Αναπληρωτή του. 
 
  β) Αναθέτει καθήκοντα Υπεύθυνου Εργαστηρίου που τυχόν έχει ενταχθεί 
στον Τοµέα κατά προτεραιότητα σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, 
Επίκουρους Καθηγητές ή Καθηγητές εφαρµογών του Τοµέα. 
 
  γ) Κατανέµει το διδακτικό έργο µε βάση την ειδίκευση και 
καταλληλότητα, την εκπαιδευτική πείρα και τη βαθµίδα του Ε.Π.. 
 
  δ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γ.Σ. του Τµήµατος σχετικά µε το πρόγραµµα 
σπουδών. 
 
  3. Ο Υπεύθυνος του Τοµέα έχει ως έργο, ιδίως, να συντονίζει γενικά το 
έργο του, να συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τοµέα, να καταρτίζει την ηµερήσια 
διάταξη, να εισηγείται τα θέµατα, να προεδρεύει στις εργασίες της και 
να µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της." 
 
 *** Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω  µε το άρθρο 5  
     Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    



 
  "4. Εάν στο Τµήµα λειτουργεί µια οµάδα µαθηµάτων (Ο.Μ.) και οι 
υπόλοιπες αδρανούν, λόγω µη ύπαρξης του απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), ως υπεύθυνοι των αδρανουσών Ο.Μ. 
ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., µετά από εισήγηση του 
∆ιευθυντή της Σχολής, Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής ή Καθηγητής 
Εφαρµογών του οικείου Τµήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές τις αρµοδιότητες 
των Γ.Σ. των οικείων Ο.Μ. ασκεί το Συµβούλιο του Τµήµατος. 
 
  5. Εάν στο Τµήµα δεν λειτουργεί καµία οµάδα µαθηµάτων (Ο.Μ.), τις 
αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων των Ο.Μ. ασκεί η Γ.Σ. του Τµήµατος 
και τις αρµοδιότητες των υπεύθυνων των Ο.Μ. ο προϊστάµενος το 
Τµήµατος." 
 
     *** Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν µε την παρ.4 άρθρ.1 
         Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998.        
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 9 
 
                     Οργανα του τµήµατος 
  
  1. ύΟργανα του τµήµατος είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) το συµβούλιο 
και ο προϊστάµενος. 
 
  2. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. ή και το Ε.Ε.Π. του τµήµατος και 
εκπροσώπους των σπουδαστών σε αριθµό ίσο προς το 40% του αριθµού των 
µελών του Ε.Π. ή και του Ε.Ε.Π. του τµήµατος. Η Γ.Σ. έχει όλες τις  
αρµοδιότητες του τµήµατος, που προβλέπονται από το νόµο και τον 
εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι., εκτός απο εκείνες που αναθέτονται σε 
άλλα όργανα. Συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το εξάµηνο και έκτακτα 
όταν τη συγκάλεσε, ο προϊστάµενος του τµήµατος ή ζητηθεί γραπτά από το 
ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µελών της, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέµατα. 
 
  "Αν παρά το γραπτό αίτηµα ο Προϊστάµενος του Τµήµατος δεν συγκαλεί τη 
Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος που αυτός ορίζει 
καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις σχετικές πράξεις 
που ανήκουν στην αρµοδιότητα του Προϊσταµένου." 
 
  *** Το  άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 5  
     Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
  3. Το συµβούλιο απαρτίζεται από τον προϊστάµενο του τµήµατος τους 
υπεύθυνους των Ο.Μ. έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών (από έναν εκπρόσωπο 
της βαθµίδας ή των βαθµίδων του Ε.Π. που δεν µετέχουν στο συµβούλιο) και 
έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. εφόσον συζητούνται θέµατα που αφορούν µέλη 
του Ε.Τ.Π.  
 
  *** Η εντός ( ) άνω φράση διαγράφτηκε   µε το άρθρο 5  
      Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
Το συµβούλιο: 
 
  α) Συντονίζει τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέµατα του τµήµατος. 
 



  "β. Αποφασίζει την κατανοµή των πιστώσεων στις διάφορες 
δραστηριότητες του Τµήµατος και την κατανοµή των κενών θέσεων Ε.Π. ή 
Ε.Ε.Π. κατά Ο.Μ. και κατά βαθµίδες Ε.Π., σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
Τµήµατος. Κατά την κατανοµή καθορίζονται τα γνωστικά αντικείµενα των 
κενών θέσεων, οι τίτλοι των µαθηµάτων που ανήκουν αυτά, στο πλαίσιο 
πλήρους ωραρίου απασχόλησης του Ε.Π., καθώς και οι τίτλοι των λοιπών 
µαθηµάτων της Οµάδας". 
 
     *** Το εδάφ. β'αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.5 άρθρ.1 
         Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998.        
 
  γ) Υποβάλλει διαµέσου της σχολής, στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις 
για δηµιουργία νέων θέσεων Ε.Ε.Π ή Ε.Τ.Π. 
 
  δ) ύΕχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 
 
  ε) Αποφασίζει για όλες τις ατοµικές διοικητικές υποθέσεις των 
σπουδαστών ως και την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π. 
 
  στ) Ασκεί όσες αρµοδιότητές της του αναθέτει η Γ.Σ. µε ειδική απόφαση 
της. 
 
  ζ) Συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα µέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του 
τµήµατος. 
 
  4. Ο προϊστάµενος: 
 
  α) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ. και του συµβουλίου  
συγκαλεί τα  όργανα αυτά προεδρεύει στις εργασίες τους,  εισηγείται τα 
διάφορα θέµατα και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους. 
 
  β) Τηρεί µητρώα επιστηµονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε 
µέλους του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. 
 
  γ) Εχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 
 
  δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριµένων 
θεµάτων και προϊσταται των υπηρεσιών του τµήµατος. 
 
  Ο προϊστάµενος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από έναν υπεύθυνο Ο.Μ. 
του τµήµατος που ορίζεται, ως αναπληρωτής προϊστάµενος για ένα 
ακαδηµαϊκό έτος, από το συµβούλιο του τµήµατος. 
  
  (5.)*** Η παρ.5 καταργήθηκε  µε το άρθρ.3 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998.        
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                                Αρθρο 10 
  
                       Οργανα της σχολής 
  
  1. Οργανα της σχολής είναι το συµβούλιο και ο διευθυντής. 
 
  2.α) Το συµβούλιο της σχολής απαρτίζεται από το διευθυντή της σχολής,  
τους προϊσταµένους των τµηµάτων και από εκπροσώπους των σπουδαστών σε 
ποσοστό 40% των µελών του συµβουλίου, πλην του διευθυντή, που είναι 
µέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. Ακόµη µετέχει και ένας εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. ή 
ένας εκπρόσωπος του ∆.Π. σε περιπτώσες που συζητούνται θέµατα που 



αφορούν αντίστοιχα στα µέλη του Ε.Τ.Π. ή του ∆.Π. της σχολής, εκτός της 
υπηρεσιακής τους κατάστασης. 
 
  β) Το συµβούλιο της σχολής έχει όλες τις αρµοδιότητες που ο νόµος 
αυτός αναθέτει στη σχολή, εκτός εκείνων που ρητά αναθέτονται στο 
διευθυντή. Ειδικότερα : 
 
  ι) κατανέµει τις πιστώσεις στα τµήµατα και στα εργαστήρια της σχολής. 
 
  ιι) επεξεργάζεται προτάσεις των τµηµάτων για τη δηµιουργία νέων 
θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. και τις υποβάλλει στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. 
 
  ιιι) αποφασίζει, µε συµµετοχή του γενικού γραµµατέα του Τ.Ε.Ι., για 
την οργάνωση των υπηρεσιών της σχολής καθώς και για την τοποθέτηση του  
∆.Π. και Ε.Τ.Π. στα τµήµατα, στις υπηρεσίες και στα εργαστήρια της 
σχολής και 
 
  ιν) συντονίζει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες τµηµάτων της 
σχολής. 
 
  3. Ο διευθυντής της σχολής: 
 
  α) Προίσταται στις υπηρεσίες της σχολής. 
 
  β) Καταρτίζει την ηµερησία διάταξη, συγκαλεί το συµβούλιο της σχολής, 
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
  γ) Συντονίζει και εναρµονίζει τη δραστηριότητα των τµηµάτων της 
σχολής. 
 
  δ) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του συµβουλίου της σχολής. 
 
  ε) ύΕχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 
 
  στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και διεκπεραίωση  συγκεκριµένων 
θεµάτων. 
 
  Ο διευθυντής της σχολής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από έναν 
προϊστάµενο τµήµατος της σχολής που ορίζεται ως αναπληρωτής διευθυντής, 
από το συµβούλιο της σχολής για ένα ακαδηµαϊκό έτος. 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296): 
      "7. Στην περίπτωση του παράρτηµα Τ.Ε.Ι. περιλαµβάνει περισσότερα  
από ένα ανεξάρτητα τµήµατα για τη λειτουργία συµβουλίου σχολής και  
για την εκλογή διευθυντή παραρτήµατος θεωρείται ότι τα τµήµατα αυτά  
αποτελούν σχολή και εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων  
10 και  12  του ν. 1404/1983.'Οταν το παράρτηµα αποτελείται από  
σχολή ο διευθυντής της σχολής είναι και ο  διευθυντής  παραρτήµατος  µε  
τις  αντίστοιχες αρµοδιότητες. Σε περίπτωση που το παράρτηµα  
περιλαµβάνει ένα µόνο τµήµα δεν εκλέγεται διευθυντής παραρτήµατος. 
   
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 11 
 



                        Οργανα του Τ.Ε.Ι. 
  
  1.  Οργανα του Τ.Ε.Ι. είναι η συνέλευση, το συµβούλιο ο πρόεδρος και 
ο αντιπρόεδρος. 
 
  2. Η συνέλευση απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
Τ.Ε.Ι., τους διευθυντές των σχολών, "τους προϊσταµένους των τµηµάτων" 
έναν εκπρόσωπο του ∆.Π. του Τ.Ε.Ι. έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι.  
εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθµό ίσο προς το 50% του αριθµού των  
υπολοίπων µελών της συνέλευσης, πλην του  προέδρου και του αντιπροέδρου  
του Τ.Ε.Ι που είναι µέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. και το γενικό γραµµατέα  
του Τ.Ε.Ι. Χρέη γραµµατέα της συνέλευσης ασκεί διοικητικός υπάλληλος του  
κλάδου Α.Τ. που ορίζεται µε πράξη του προέδρου του Τ.Ε.Ι. 
  
  ***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.7 του άρθρου 1  
     του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)  
 
  Η συνέλευση: 
 
  α) Εχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και της 
τήρησης του νόµου και του εσωτερικού κανονισµού. 
 
  β) Αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών σχετικά µε την ίδρυση νέων 
τµηµάτων  και προτείνει στο συµβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης και στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  γ) Συντονίζει τα θέµατα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων κλπ των 
σχολών. 
  
 δ) Ο ετήσιος προϋπολογισµός του Τ.Ε.Ι. ψηφίζεται από τη Συνέλευση του 
Τ.Ε.Ι. και σε περίπτωση αδυναµίας της από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι.." 
 
   *** Η περ. δ' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.8 άρθρ.11 
       Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78. 
 
      "ε) Καταρτίζει, µετά από γνώµη των Συµβουλίων των Σχολών, τον 
εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι. και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και έγκριση. Ο 
εσωτερικός κανονισµός δεν περιορίζεται σε επαναλήψεις διατάξεων του 
νόµου, αλλά περιλαµβάνει τα επί µέρους θέµατα που αναφέρονται στις 
οικείες διατάξεις του νόµου και ρυθµίζει ειδικότερα θέµατα ακαδηµαϊκής, 
διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας, Οργανωτικής δοµής, λειτουργίας 
Οργάνων, παροχών σε σπουδαστές, απονοµής τιµητικών ακαδηµαϊκών τίτλων, 
εθιµοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα, πειθαρχικού δικαίου και δηµοσίων 
σχέσεων και διαδικασίας ελέγχου και τήρησης των θεσπισµένων κανόνων, 
καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους." 
 
  *** Το στοιχείο ε' αντικαταστάθηκε ως άνω  µε το άρθρο 5 παρ.6 
      Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
 στ) Επιλέγει ύστερα από κρίση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 
των υποψηφίων, το γενικό γραµµατέα του Τ.Ε.Ι. και εισηγείται τον 
προσωρινό διορισµό ή τη µονιµοποίηση και την προαγωγή του προς τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  Η συνέλευση συγκαλείται τακτικά µία φορά το εξάµηνο και έκτακτα όταν 
τη συγκαλέσει ο πρόεδρος ή ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του 
συνόλου των µελών της, προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτα ή  
επείγοντα θέµατα. 
 
  3. "Το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον  
Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους, τους ∆ιευθυντές των Σχολών και έναν  
εκπρόσωπο των σπουδαστών. 



 
  Στο Συµβούλιο µετέχει και ο Γενικός Γραµµατέας του Τ.Ε.Ι., αλλά έχει 
δικαίωµα ψήφου µόνο επί διοικητικών και τεχνικών θεµάτων, καθώς και επί 
θεµάτων του διοικητικού προσωπικού. 'Οταν γίνεται συζήτηση επί θεµάτων 
του διοικητικού προσωπικού µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωπος 
του διοικητικού προσωπικού, που ορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της 
παραγράφου 8 του άρθρου 12. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου." 
 
  ***Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.3 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο  
     5 Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
 To συµβούλιο: 
  α) Μεριµνά για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. στα 
πλαίσια των αποφάσεων της συνέλευσης του εσωτερικού κανονισµού και του 
νόµου και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει η συνέλευση µε 
απόφασή της. 
 
  β) Εισηγείται στη συνέλευση τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα έργων 
του Τ.Ε.Ι. και µεριµνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεών της. 
 
  γ) Κατανέµει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού και εγκρίνει 
τις δαπάνες του ιδρύµατος. 
 
  δ) Αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών σχετικά µε τη µετατροπή ή 
τη σύσταση νέων θέσεων προσωπικού και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  ε) Μεριµνά για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών διοικητικής 
µέριµνας του Τ.Ε.Ι. καθώς και για την επιλογή, τοποθέτηση ή ανακατανοµή 
µελών του ∆.Π. και Ε.Τ.Π. σε αυτές και τις σχολές. 
 
  στ) Αναπέµπει αποφάσεις των σχολών, τµηµάτων ή Ο.Μ. ή τις παραπέµπει 
στη συνέλευση για δευτεροβάθµια κρίση ή τις τροποποιεί εφόσον πρόκειται 
για επείγοντα θέµατα. Τα άλλα όργανα έχουν στην περίπτωση αυτή δικαίωµα 
προσφυγής στη συνέλευση, ενώ η αναποµπή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 
 
  ζ) Απονέµει σε µέλη του Τ.Ε.Ι. ηθικές αµοιβές για εξαιρετικές πράξεις 
ή δραστηριότητες που µαρτυρούν εξαιρετικό ήθος ή συµβάλλουν 
αποφασιστικά στην εφαρµογή των τεχνολογικών δεδοµένων σε κοινωνικούς 
και παραγωγικούς τοµείς µε ευεργετικές επιδράσεις για το κοινό και την 
εκπαίδευση. 
 
  η) Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία σύµφωνα  µε τις οικείες διατάξεις. 
 
  θ) Συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας για τη µελέτη ή 
διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων και 
 
  ι) Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέµατα που δεν ανάγονται στην 
αρµοδιότητα άλλων οργάνων ή που του αναθέτει ο εσωτερικός κανονισµός. 
  
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 25, παρ. 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296): 
       "5. Οπου  στις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του άρθρου 11 και  
της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αναφέρονται "σχολές"  
και "διευθυντές σχολών" νοούνται και τα παραρτήµατα και οι διευθυντές  
των παραρτηµάτων." 
 
  4. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. και το διοικεί σε συνεργασία µε το 
συµβούλιο. Ο πρόεδρος έχει ιδίως τις εξής αρµοδιότητες: 
 
  α) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, συγκαλεί το συµβούλιο και τη 
συνέλευση του Τ.Ε.Ι., προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους εισηγείται τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και µεριµνά για την εκτέλεση των 



αποφάσεών τους. 
 
  β) Μπορεί να µετέχει και να προεδρεύει στις συνεδριάσεις των  
συλλογικών οργάνων των σχολών ή των επιτροπών του Τ.Ε.Ι. 
 
  γ) Κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των υπηρεσιών διοικητικής 
µέριµνας του ιδρύµατος. 
 
  δ) υπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων του ιδρύµατος. 
 
  ε) Εχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και 
 
  στ) Υποβάλλει κάθε χρόνο στη συνέλευση έκθεση πεπραγµένων για το 
εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του ιδρύµατος. 
 
  "ζ) Μπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οποιουδήποτε 
συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει, αν και υποχρεούται, να λάβει 
αποφάσεις ή να λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα, ύστερα από απόφαση του 
Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., Υια την αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων, όταν 
συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να 
λάβουν αποφάσεις." 
 
  *** Το στοιχείο ζ' προστέθηκε  µε το άρθρο 5 παρ.7 
      Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
  (5. Τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνει ο 
αντιπρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος επικουρεί στα καθήκοντά του τον πρόεδρο 
και είναι υπεύθυνος για τα θέµατα σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ασκεί ακόµη όσες 
αρµοδιότητες εκχωρούνται σε αυτόν µε πράξη του προέδρου). 
 
  "5. Ο Πρόεδρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείται από δύο  
Αντιπροέδρους. Στα ΤΕ.Ι, τα οποία είτε έχουν αριθµό Τµηµάτων µεγαλύτερο των  
δεκαπέντε είτε έχουν Παραρτήµατα περισσότερα του ενός εκτός της έδρας τους,  
εκλέγεται και τρίτος Αντιπρόεδρος. Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων των  
Αντιπροέδρων γίνεται από τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι και, αν δεν  
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, µε απόφαση του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. που δηµοσιεύεται  
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. µετέχουν και όλοι οι  
Αντιπρόεδροι." 
 
*** Η παράγραφος 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  και η παράγραφος 6, όπως είχε αντικατασταθεί      
    µε την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001,αναριθµήθηκε ως παρ.5      
    και αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.5 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005.Με την παρ.2 του αυτού άρθρου και νόµου 
    ορίζεται ότι: 
"2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται από τις πρώτες εκλογές  
που θα διεξαχθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για την ανάδειξη  
των οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι.". 
 
 
 
  
"7. Σε περίπτωση που συλλογικά ή ατοµικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι.  
αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφασεις η να ενεργησουν συµψωνα µε τις  
προβλεπόµενες αρµοδιότητές τους, υποκαθίστανται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι.  
ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα. Σε περίπτωση παράλειψης απαιτείται  
προηγούµενη έγγραφη προειδοποίηση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. προς το οικείο  
όργανο, µε την οποία τάσσεται και σχετική προθεσµία, µέσα στην οποία οφείλει  
να ενεργήσει τα νόµιµα." 
    
 *** Η παρ.7 προστέθηκε µε την παρ.25 άρθρ. 13 Ν.3149/2003, 
     ΦΕΚ Α 141/10.6.2003. 
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                            Αρθρο 12 
 
                  Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων 
 
 
    
      "1. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, ∆ιευθυντές Σχολών, Προϊστάµενοι 
Τµηµάτων και Υπεύθυνοι Τοµέα εκλέγονται µέλη Ε.Π. από τις βαθµίδες 
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν µέλη των βαθµίδων 
αυτών, επιτρέπεται η εκλογή ως Προϊσταµένου Τµήµατος ή Υπεύθυνου Τοµέα 
Επίκουρου Καθηγητή. Η εκλογή γίνεται σύµφωνα µε τις επόµενες 
παραγράφους και την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του 
παρόντος νόµου." 
 
  2. Το σώµα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη του προϊσταµένου τµήµατος 
(τώρα εκλεκτόρων τµήµατος) απαρτίζεται από το σύνολο των µελών του Ε.Π. 
και του Ε.Ε.Π. του τµήµατος, εκπροσώπους των σπουδαστών του τµήµατος σε 
ποσοστό 50% του αριθµούς των µελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τµήµατος και 
εκπροσώπους του Ε.Τ.Π. του τµήµατος, σε ποσοστό 5% του αριθµούς των 
µελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τµήµατος. 
 
  3. Τα σώµατα των εκλεκτόρων προέδρου και αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι. ή 
διευθυντή σχολής απαρτίζονται από τα σώµατα εκλεκτόρων των τµηµάτων του 
Τ.Ε.Ι. ή της σχολής αντίστοιχα και από εκπροσώπους του ∆.Π. του Τ.Ε.Ι. 
ή της σχολής σε ποσοστό 5% στο σύνολο του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή 
της σχολής αντίστοιχα. 
 
      "4. Την ευθύνη για τη σύγκληση των σωµάτων εκλεκτόρων και τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχουν : α) ο Προϊστάµενος του Τµήµατος, για 
την ανάδειξη υπεύθυνου Ο.Μ., β) ο ∆ιευθυντής της Σχολής, για την 
ανάδειξη Προϊσταµένου Τµήµατος, γ) ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. για την 
ανάδειξη ∆ιευθυντή της Σχολής, Προέδρου και Αντιπροέδρου Τ.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." 
 
     *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.6 άρθρ.1 
         Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998,το δε τελευταίο εδάφιο αυτής 
         προστέθηκε µε την παρ.30 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002       
 
  "5. Η θητεία των προέδρων, αντιπροέδρων και διευθυντών σχολών είναι  
τετραετής. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή προέδρων, αντιπροέδρων και διευθυντών  
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 προϊσταµένων τµηµάτων είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί  
ακόµη µια συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή οι προϊστάµενοι τµηµάτων δεν  
µπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας  
θητείας τους. ∆εν επιτρέπεται εκλογή των παραπάνω 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 άλλων οργάνων και των µελών συλλογικών οργάνων είναι ετήσια. 



 
  
 
*** Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5, όπως είχε τροποποιηθεί µε την              
    περ.α΄παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄),  
    αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρ.9 παρ.1β Ν.3443/2006, 
    ΦΕΚ Α 41/27.2.2006. 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296): "5.  
Οπου στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του  
άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αναφέρονται "σχολές" και "διευθυντές σχολών"  
νοούνται και τα παραρτήµατα και οι διευθυντές των παραρτηµάτων." 
   
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η περ.β' της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α  
18)ορίζει ότι:" Η ανωτέρω διάταξη, η οποια προβλέπει ως τριετή τη θητεία  
των διευθυντών σχολών και των προϊσταµένων τµηµάτων, θα ισχύσει γι' αυτούς 
που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές µετά τη λήξη της θητείας αυτών που 
τις κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.        " 
 
   ***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." 
 
  
  "6. Οι διαδικασίες για την εκλογή των ατοµικών και συλλογικών 
οργάνων διεξάγονται οπωσδήποτε από την 1η Μαϊου έως τη 15η Ιουνίου του 
ακαδηµαϊκού έτους που λήγει η θητεία τους. Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται 
την 1η Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους. Σε περίπτωση που 
κενωθούν πρόωρα, για οποιονδήποτε λόγο, θέσεις, η διαδικασία εκλογής 
για το υπόλοιπο της θητείας διεξάγεται µέσα σε δεκαπένε (15) ηµέρες από 
την κένωση των θέσεων. Το υπόλοιπο της θητείας αυτής υπολογίζεται ως 
πλήρης θητεία. Ειδικώς σε περίπτωση που κενωθεί θέση Προέδρου ή 
Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι., η διαδικασία εκλογής και ο υπολογισµός της θητείας 
γίνονται κατά τα ως άνω, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε 
δυνατότητα υποβολής µεµονωµένης αντίστοιχης υποψηφιότητας. Η σύγκλιση 
του εκλεκτορικού σώµατος για τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου γίνεται 
από τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι.." 
 
     *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.7 άρθρ.1 
         Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998.        
    
  "7. α) Για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου ή αντιπροέδρων 
καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασµό, στο οποιο 
περιλαµβάνονται ο υποψήφιος πρόεδρος και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος ή 
αντιπρόεδροι κατά περίπτωση, τόυς οποιους αυτός επιλέγει και προτεινει 
για εκλογή. Η σχετική πρόταση κατατίθεται από τον υποψήφιο πρόεδρο κάθε 
συνδυασµού ή το 1 / 10 τουλάχιστον των µελών του εκλεκτορικού σώµατος 
στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µια εβδοµάδα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφοριας 
και συνοδεύεται από τις αιτήσεις των υποψηφίων. Η ψηφοφορία ειναι 
µυστική.  
"Εκλέγεται ο συνδυασµός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων  
ψήφων των µελών του εκλεκτορικού σώµατος που ψήφισαν. Λευκά ψηφοδέλτια δεν  
λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό της πλειοψηφίας. Αν κανείς συνδυασµός  
δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν  
υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µέσα σε τρεις ηµέρες µεταξύ  
των δύο πρώτων συνδυασµών που πλειοψήφησαν. Κατά την επαναληπτική εκλογή  
εκλέγεται όποιος συνδυασµός λάβει τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρξει νέα  
ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη  



διάρκεια της οποίας µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων  
συνδυασµών. Αν οι υποψήφιοι συνδυασµοί είναι µόνον δύο, εκλέγεται κατά την  
πρώτη ψηφοφορία όποιος συνδυασµός λάβει τις περισσότερες ψήφους." 
 
*** Τα δύο τελευταία εδάφια της περ.α' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1  
    άρθρ.7 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 20.11./2003. 
 
  β) Για την εκλογή διευθυντών σχολών, προϊσταµένων τµηµάτων και 
υπευθύνων Ο. Μ. εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν. 
 
  γ) Μοναδικοί συνδυασµοί ή υποψήφιοι δεν εκλέγονται, αν δεν 
συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτάρων. 
 
  "δ. ∆εν µπορεί να είναι υποψήφιος, για θέση που προβλέπεται στην παρ. 
1 και να εκλεγεί εκείνος που αποχωρεί λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου 
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία γίνεται η 
εκλογή. Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προϊσταµένου Τµήµατος ή υπεύθυνου 
Ο.Μ. δεν εκλεγούν οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές ή δεν υπάρχουν 
υποψηφιότητες, είναι δυνατόν να διορισθούν στις θέσεις αυτές µέλη Ε.Π. 
όλων των βαθµίδων, µε πρόταση του Συµβουλίου της Σχολής και απόφαση του 
Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.." 
 
  ***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 2 του 
     Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18).  
 
         *** Το εδάφ. δ'αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.7 άρθρ.1 
             Ν.2621/1998  Α 136/23.6.1998.        
 
  8. Οι εκπρόσωποι του ∆.Π. και του Ε.Τ.Π. στα ειδικά σώµατα εκλεκτόρων 
και στη συνέλευση του Τ.Ε.Ι. υποδεικνύονται, µε τους αναπληρωτές τους 
από αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται, ανάλογα µε την 
περίπτωση, από τον προϊστάµενο του τµήµατος το διευθυντή της σχολής ή 
τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. 
 
  Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των τµηµάτων στη συνέλευση του 
Τ.Ε.Ι. εκλέγονται µε τον αναπληρωτή τους, από το Ε.Π. και Ε.Ε.Π. κάθε 
τµήµατος, µετά από πρόσκληση του προϊσταµένου του τµήµατος. 
 
  Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών ορίζονται από τους συλλόγους τους µέσα 
σε είκοσι (20) ηµέρες από την πρόσκληση του υπευθύνου της Ο.Μ. του 
προϊσταµένου του τµήµατος, του διευθυντή της σχολής ή του προέδρου του 
Τ.Ε.Ι. κατά περίπτωση. 
 
  9. Στις περιπτώσες που ο αριθµός εκπροσώπων, µιάς κατηγορίας µελών 
του Τ.Ε.Ι. σε συλλογικά όργανα ή εκλεκτορικά σώµατα καθορίζεται ως 
ποσοστιαία αναλογία αριθµητικής δύναµης, τα κλάσµατα  
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα, ενώ το 0,5 γίνεται µονάδα. 
 
  10. α) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων συµµετέχουν τα µέλη 
τους και χωρίς ψήφο, όσοι κληθούν ειδικά από τον προεδρεύοντα των 
οργάνων αυτών ή από το όργανο και για όσο χρόνο κρίνεται από τον 
προεδρεύοντα αναγκαίο.   
  
  β) Τα συλλογικά όργανα των Τ.Ε.Ι. συγκροτούνται και λειτουργούν  
νόµιµα, έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι των λοιπών 
κατηγοριών µελών του Τ.Ε.Ι. πλην του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. εφόσον όµως 
έχουν  κινηθεί έγκαιρα οι διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων. 
  
 γ) Τα συλλογικά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 
µισά συν ένα τουλάχιστον από τα µέλη τους που έχουν δικαίωµα ψήφου. Αν 
δεν υπάρχει απαρτία, το όργανο συγκαλείται εκ νέου µέσα σε δέκα ηµέρες 
από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία όσα µέλη και αν είναι 
παρόντα. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 



ψήφων των παρόντων µελών τους, εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά 
στο νόµο. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαµβάνονται υπόψη στο 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας ούτε υπολογίζονται στον αριθµό των παρόντων 
όσοι ψήφισαν λευκό ή απείχαν, χωρίς αυτό να έχει καµία επίδραση σε 
θέµατα απαρτίας. Τα µέλη των συλλογικών οργάνων ψηφίζουν ελεύθερα και 
κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη µόνο το νόµο, τον εσωτερικό 
κανονισµό και το συµφέρον του ιδρύµατος. 
 
  δ) Στα εκλεκτορικά σώµατα για εκλογή Προέδρων, Αντιπροέδρων, 
∆ιευθυντών Σχολών, Προϊσταµένων Τµηµάτων και Υπεύθυνων Τοµέα µπορούν να 
µετέχουν όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους 
άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως σε αυτόν που έχει την ευθύνη της 
σύγκλησης των σωµάτων εκλεκτόρων το αργότερο µέχρι την ανάδειξη των 
υποψηφίων, ενώ δεν µετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση 
άσκησης των καθηκόντων τους." 
 
*** Η παρ.1 και τα στοιχ. γ'και δ'της παρ.10 αντικαταστάθηκαν 
    ως άνω µε την παρ.9 άρθρ.5 Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
  
  ε) Στον εσωτερικό κανονισµό ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε 
την κίνηση των διαδικασιών εκλογής εκπροσώπων για τα διάφορα συλλογικά 
όργανα, τα απαιτούµενα ποσοστά εκλογής, τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών και γενικά τη λειτουργία των οργάνων αυτών ως και κάθε σχετικό 
θέµα που ήθελε προκύψει και δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου. 
 
  στ) Η Γ.Σ. της Ο.Μ. και το συµβούλιο τµήµατος σχολής ή Τ.Ε.Ι. 
συγκαλούνται και λειτουργούν νόµιµα, αν το ζητήσει γραπτά το ένα 
δεύτερο (1/2) των µελών κάθε οργάνου. 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296): "7.  
Στην περίπτωση που παράρτηµα Τ.Ε.Ι. περιλαµβάνει περισσότερα από ένα  
ανεξάρτητα τµήµατα για τη λειτουργία συµβουλίου σχολής και για την εκλογή  
διευθυντή παραρτήµατος θεωρείται ότι τα τµήµατα αυτά α ποτελούν σχολή και  
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν.  
1404/1983.'Οταν το παράρτηµα αποτελείται από σχολή ο διευθυντής της σχολής  
είναι και ο διευθυντής παραρτήµατος µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητες. Σε  
περίπτωση που το παράρτηµα περιλαµβάνει ένα µόνο τµήµα δεν εκλέγεται  
διευθυντής παραρτήµατος." 
    
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει ότι:"Οι  
παρ. 1 έως 9 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 εφαρµόζονται αναλόγως και για τα  
Τ.Ε.Ι.. Οπου αναφέρεται Α.Ε.Ι., πρύτανης, αντιπρύτανης και σύγκλητος ή  
Πρυτανικό Συµβούλιο εννοείται Τ.Ε.Ι., πρόεδρος, αντιπρόεδρος και Συµβούλιο  
του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα." 
 
 
  "11. Σε περίπτωση µη εκλογής Προϊσταµένου Τµήµατος ή Υπεύθυνου Τοµέα, 
για οποιονδήποτε λόγο, διορίζεται για ένα έτος, µε απόφαση του 
Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. προσωρινός Προϊστάµενος ή Υπεύθυνος, κατά 
περίπτωση, µέλος Ε.Π. µιας των τριών πρώτων βαθµίδων και 
επαναλαµβάνεται µέσα στο ίδιο έτος η εκλογή για την κάλυψη του 
υπολοίπου χρόνου της θητείας." 
             
 *** Η παρ.11 προστέθηκε µε την παρ.10 άρθρ.5 Ν.2916/2001, 
     ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 
 
 
 
                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
                       ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - 
                      ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
  
      "Η εποπτεία του κράτους στα Τ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος ελέγχει τη νοµιµότητα των  
πράξεων των οργάνων των Τ.Ε.Ι., όπως ορίζεται από το νόµο." 
 
     ***Το άρθρο 13  αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.11 άρθρ.5 
        Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
   
 
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                                Αρθρο 14 
 
                       Γνωµοδοτικά όργανα 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995 
              (Α' 156) ορίζονται τα ακόλουθα: 
  "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, β) το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας 
(Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 48 του ν.1566/1985, γ) το Συµβούλιο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) του άρθρου 14 Κεφάλαιο Ι' του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 
173 Α').. 
    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 τουΥπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως".       
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
      Ι. Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
 
***Το κεφάλαιο Ι' του παρόντος άρθρου, περί του Συµβουλίου Τεχνολογικής 
   Εκπαίδευσης, καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. ζ' του Ν. 2327/ 
   1995 (Α' 156). 
 
----------------------------------------------------------------------- 



 
      ΙΙ. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 εδ. στ' του Ν. 2327/1995 
               (Α' 156) ορίζονται τα ακόλουθα: 
  "Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και µε την επιφύλαξη της 
επόµενης παραγράφου καταργούνται:...στ) το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) του άρθρου 14, κεφάλαιο ΙΙ του ν. 
1404/1983, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 71 παρ. 5 του ν. 1566/1985, 
καθώς και οι διατάξεις του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'), που αναφέρονται 
στις επιτροπές αξιολόγησης και στο διαπανεπιστηµιακό συµβούλιο έρευνας. 
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 τουΥπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως".       
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ.1 άρθρ.19 Ν.3328/2005 "∆ιεπιστηµονικός Οργ/σµός              
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις" 
    ΦΕΚ Α 80/1.4.2005,ορίζεται ότι: 
"1. Καταργείται το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Ν. 741/1977) και η  
δηµόσια υπηρεσία µε τίτλο Ι.Τ.Ε. (Ν. 1404/1983), οι δε αρµοδιότητές τους  
περιέρχονται στον Οργανισµό". 
 
  1. Ιδρύεται δηµόσια υπηρεσία που υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και έχει τον τίτλο "Ινστιτούτο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης" (Ι.Τ.Ε.).ύΕργο του Ι.Τ.Ε. είναι να εισηγείται στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για εκπαιδευτικά και επιστηµονικά 
θέµατα της τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και ιδίως για: 
 
  α) Την οργάνωση και συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
την ουσιαστικοποίηση της παρεχοµένης εκπαίδευσης µε ανάλογα διδακτικά 
προγράµµατα. 
 
  β) Τους εσωτερικούς κανονισµούς των Τ.Ε.Ι. 
 
  γ) Τα θέµατα σπουδών που έχουν σχέση µε τις µετεγγραφές και 
κατατάξεις σπουδαστών. 
 
  δ) Το περίγραµµα των προγραµµάτων σπουδών των διαφόρων ειδικοτήτων. 
 
  ε) Τα κριτήρια και τις διαδικασίες κρίσης διδακτικών βιβλίων. 
 
  στ) Προγράµµατα µετεκπαίδευσης και υποτροφιών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των 
Τ.Ε.Ι. 
 
  ζ) Θέµατα τεχνολογικής παιδείας που του αναθέτει ο Υπουργός. 
 
 
 
  "2. Το Ι.Τ.Ε. αποφαίνεται για: 



(α)............................ 
β)............................. 
  
δ) την ισοδυναµία ή υπερκάλυψη των πιστοποιητικών 
σπουδών που προέρχονται από σχολές εξωτερικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
µε τα πιστοποιητικά εξειδίκευσης που  χορηγούν τα Τ.Ε.Ι., στις 
περιπτώσεις που οι ενδιαφερόµενοι είναι υποψήφιοι για την πλήρωση 
θέσεων καθηγητών εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. για τις οποίες απαιτείται και 
πιστοποιητικό εξειδίκευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 
περίπτ. Γ' στοιχ. ι,  
ε).....................  
και στ)................" 
 
 ***Οι ανωτέρω περιπτώσεις α', β', γ', ε' και στ' της παρούσης 
     παραγράφου καταργήθηκαν διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. η' του 
     Ν. 2327/1995 (Α' 156), το οποίο τροποποίησε αντίστοιχα το  
     άρθρο 71 παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α' 167). 
 
 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ Με την παρ.25 άρθρ. 13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003, 
    ορίζεται ότι: 
"25. α) Στο άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α) η περίπτωση ζ' που  
αναφέρεται σε κατάργηση του άρθρου 14 κεφάλαιο ϊτου Ν.1404/1983 και η  
περίmωση η' που αναφέρεται σε κατάργηση του άρθρου 71 παρ. 5 περιπτώσεις α',  
β', γ', ε' και στ'του Ν. 1566/1985 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι  
διατάξεις που αυτές είχαν καταργήσει επαναφέρονται από τότε σε ισχύ. 
(*** ΒΛ. προισχύσασα µορφή άρθρου). 
 β) Στο άρθρο 14 κεφάλαιο Ιϊ παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173Α), όπως  
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 παρ. 5 του Ν. 1566/1985, το οποίο επαναφέρεται  
σε ισχύ µε την προηγούµενη περίπτωση α', καταργείται το τελευταίο εδάφιο της  
περίπτωσης β' και η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής: 
"γ) Όσοι παραπέµπονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β', για  
κατάταξη εγγράφονται σε εξάµηνο σπουδών του Τµήµατος υποδοχής κατά  
χρονολογική σειρά υποβολής της σχετικής αίτησης και σε ποσοστό 5% έως 10%  
επί του αριθµού εισακτέων του Τµήµατος. Το ακριβές ποσοστό κάθε έτους  
ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος, ανάλογα µε τις  
εκπαιδευτικές δυνατότητες του Τµήµατος. Οσοι παραπέµπονται, µε την ίδια  
διάταξη, σε συµπληρωµατική εξέταση συγκεκριµένων µαθηµάτων, λαµβάνουν  
βεβαίωση ισοτιµίας από το Ι. Τ .Ε. µετά την επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα  
αυτά." 
 
 
  ***Η παρ. 2 της περίπτ. ΙΙ του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε ως άνω µε  
          το άρθρο 71, παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 
 
  3. Γιά την εκπλήρωση της αποστολής του το Ι.Τ.Ε.: 
 
  α) Ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραµµές ανάπτυξης της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται. 
 
  β) Συνεργάζεται µε τα Τ.Ε.Ι. γιά  εκπαιδευτικά θέµατα. Γιά το σκοπό 
αυτόν, εκτός των άλλων, συγκαλεί µια φορά κάθε διδακτικό εξάµηνο τους 
αντιπροέδρους των Τ.Ε.Ι. ή εκπροσώπους τους σε σύσκεψη, µε σκοπό την 
εξέταση λειτουργικών προβληµάτων και την εκπόνηση προγράµµατος γιά 
βελτίωση της εκπαίδευσης. 
 
  γ) Αναθέτει σε οµάδες εργασίας που συγκροτούνται και λειτουργούν µε 
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από ιδιώτες ή 
εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε αυτό, τη µελέτη και εισήγηση για   
εξειδικευµένα θέµατα. 
 
  δ) Αναπτύσσει την κατάλληλη πληροφοριακή τεκµηρίωση των διαφορών 



στατιστικών και παραστατικών στοιχείων. 
 
  4.α) Το κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε. αποτελείται από: ι) 7 συµβούλους 
µε αποδοχές καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος και ιι) 10  
εισηγητές µε αποδοχές καθηγητή Τ.Ε.Ι. 
 
   "β). Το  κύριο  προσωπικό  του  Ι.Τ.Ε.   διορίζεται από τον Υπουργό  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων από  πίνακες  που  του  υποβάλλουντα  
Τ.Ε.Ι.   µέσα  σε  20  ηµέρες  από  τη  λήψη  σχετικού  ερωτήµατος του  
υπουργείου, µετά γνώµη του Σ.Τ.Ε., για θητεία τριών (3) ετών, η  οποία  
µπορεί  να  ανανεωθεί  για  άλλες  δύο τριετίες.  Αν δεν υποβληθούν οι  
πίνακες αυτοί εµπρόθεσµα, η διαδικασία συνεχίζεται  από  το  υπουργείο  
και χωρίς αυτούς.   
  Οι σύµβουλοι απαρτίζουν το επιστηµονικό συµβούλιο του Ι.Τ.Ε". 
 
  ***Το εντός " " εδάφιο β' της παρ. 4 της περ. ΙΙ του παρόντος άρθρου 
     αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 10 παρ. 6 του Ν. 1894/1990 
     (Α' 110). 
 
  γ) Κατά το διορισµό των συµβούλων λαµβάνεται µέριµνα, ώστε στο Ε.Σ. 
να περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας τεχνικός επιστήµονας και ένας 
επιστήµονας µε ανθρωπιστικές ή κοινωνικές σπουδές. Κατά το διορισµό των 
εισηγητών λαµβάνεται µέριµνα ώστε µε συνυπολογισµό και των συµβούλων να 
αντιπροσωπεύονται, αν είναι δυνατό, όλοι οι τοµείς που αντιστοιχούν σε 
σχολές των ΤΕΙ. 
  
  "∆εν διορίζεται Σύµβουλος του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Ι.Τ.Ε.) µέλος Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που αποχωρεί λόγω συµπλήρωσης του 
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας διορισµού." 
 
  ***Η εντός " " άνω φράση προστέθηκε µε την παρ.13 άρθρ.11 
     Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78. 
    
  δ) Με γνώµη του Ε.Σ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων διορίζεται ένας απο τους συµβούλους ως πρόεδρος του ΕΣ και 
προϊστάµενος του ΙΤΕ γιά  3 χρόνια. Οι θέσεις προέδρου συµβούλων και 
εισηγητών είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι διοριζόµενοι µπορούν 
εφόσον συντρέχει περίπτωση να διατηρήσουν µε δήλωση τους τη µόνιµη θέση 
τους στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός προβλέπεται στο Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 
65). Στην περίπτωση αυτή οι διοριζόµενοι θεωρούνται, ως προς την 
υπηρεσιακή τους κατάσταση και µέχρι να λήξει η θητεία τους ως 
αποσπασµένο, στο Ι.Τ.Ε. κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Προεδρίας της Κυβέρνησης ρυθµίζονται οι σχετικές λεπτοµέρειες γιά την 
εφαρµογή του εδαφίου αυτού. 
 
  5. Γιά το διορισµό στις συνιστώµενες θέσεις κύριου προσωπικού του ΙΤΕ 
απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα. 
 
  Α. Σύµβουλοι: 
 
  ι) Πτυχίο ανώτατης σχολής εσωτερικού ή ισότιµο εξωτερικού. 
 
  ιι) ∆ιδακτορικό δίπλωµα. 
 
  ιιι) Εµπειρία στη διοίκηση και οργάνωση σε τριτοβάθµια εκπαίδευση 
τουλάχιστον 3 ετών ή ειδικές σπουδές και συγγραφική δραστηριότητα σε 
θέµατα εκπαίδευσης. 
 
  ιν) ∆ωδεκαετής επαγγελµατική εµπειρία απο τη λήψη του πτυχίου απο την 
οποία τουλάχιστον τριετής διδακτική εµπειρία. 
 
  ν)  Αριστη γνώση µας απο τις ξένες γλώσσες αγγλική γαλλική, ιταλική, 



γερµανική, ρώσικη. 
 
  Β. Εισηγητές. 
 
  ι) Πτυχίο ανώτατης σχολής, σχετικό µε ένα απο τα βασικά µαθήµατα που 
διδάσκονται σε τµήµατα των ΤΕΙ ή ισότιµο εξωτερικού. 
 
  ιι) Επταετής τουλάχιστον επαγγελµατική και διδακτική εµπειρία απο τη 
λήψη του πτυχίου από την οποία τουλάχιστον τριετής επαγγελµατική πείρα 
στην ειδικότητα και τουλάχιστον διετής διδακτική. 
 
  ιιι) Αριστη γνώση µιας απο τις ξένες γλώσσες αγγλική γαλλική, 
ιταλική, γερµανική, ρώσικη. 
 
  Κατά την επιλογή συνεκτιµάται η συγγαφική δραστηριότητα και 
µεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα ή στην εκπαίδευση. 
 
  6. Στο Ι.Τ.Ε. λειτουργεί γραµµατεία µε προϊστάµενο υπάλληλο κλάδου ΑΤ1 
διοικητικού. Οι θέσεις, κατά κλάδους και βαθµούς, ορίζονται στην 
περιπτ. ΙΙΙ της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του νόµου αυτού. 
 
  7. Τα προσόντα γιά το διορισµό στις θέσεις των κλάδων ΑΤ1 
διοικητικού, ΑΤ4 στατιστικολόγων, ΑΡ3 διοικητικού, ΑΡ4 λογιστικού, ΑΡ5 
βιβλιοθηκονόµων και ΑΡ6 αναλυτών-προγραµµατιστών Η/Υ καθορίζονται κατά 
κλάδο ως εξής: 
 
  Κλάδος ΑΤ1 διοικητικός: 
 
  Πτυχίο τµήµατος νοµικής ή πολιτικής επιστήµης και δηµόσιας διοίκησης 
Α.Ε.Ι. ή Π Α.Σ.Π.Ε. η ισότιµο του εξωτερικού, επταετής τουλάχιστον διοι 
κητική ή εκπαιδευτική εµπειρία, άριστη γνώση µιάς απο τις γλώσσες 
αγγλική γαλλική, ιταλική, γερµανική, ρώσικη. Προτιµώνται αυτοί που 
έχουν συγγραφική δραστηριότητα ή µετεκπαίδευση σε διοικητικά ή 
εκπαιδευτικά θέµατα. 
 
  Κλάδος ΑΤ4 στατιστικολόγων: 
 
  Πτυχίο φυσικοµαθηµατικής σχολής ή πολυτεχνικής σχολής ή ανώτατης 
γεωπονικης ή δασολογικής σχολής ή της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή της Π.Α.Σ.Π.Ε. ή 
τµήµατος νοµικής ή πολιτικού ή οικονοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι. ή Α.Β.Σ ή 
ισότιµο του εξωτερικού, επαρκής στατιστική κατάρτιση, αποδεικνυόµενη 
µε σχετικό τίτλο ανώτατου ιδρύµατος εσωτερικού ή οµοταγούς εξωτερικού 
και άριστη γνώση της αγγλικής γαλλικής γερµανικής ιταλικής ή ρωσικής 
γλώσσας. 
   
  Κλάδος ΑΡ3 διοικητικός: 
    
  Πτυχίο τµήµατος στελεχών διοικήσεως ανώτερης σχολής στελεχών 
επιχειρήσεων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµο του εξωτερικού. 
 
  Κλάδος ΑΡ4 λογιστικός: 
 
  Πτυχίο τµήµατος στελεχών λογιστηρίου ανώτερης σχολής στελεχών 
επιχειρήσεων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµο του εσωτερικού ή εξωτερικού. 
 
  Κλάδος ΑΡ5 βιβλιοθηκονόµων: 
 
  Πτυχίο τµήµατος βιβλιοθηκονοµίας ανώτερης σχολής στελεχών επιχει- 
ρήσεων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµο του εξωτερικού ή απασχόληση τουλάχιστον 
είκοσι (20) ετών σε βιβλιοθήκη, από τα οποία τουλάχιστο δέκα (10) πριν 
ιδρυθούν και λειτουργήσουν τα αντίστοιχα τµήµατα των σχολών των ΚΑΤΕΕ 
 
  Κλάδος ΑΡ6 αναλυτών - προγραµµατιστών Η/Υ: 



 
  Πτυχίο τµήµατος τεχνολόγων αναλυτών - προγραµµατιστών Η/Υ ανώτερης 
σχολής τεχνολόγων µηχανικών των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµο του εξωτερικού. 
 
  8. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονοµικων όταν πρόκειται γιά αποζηµιώσεις ρυθµίζονται θέµατα που 
έχουν σχέση µε την προκήρυξη των θεσεων τις συνεδριάσεις του Ε.Σ. την 
εσωτερική λειτουργία του Ι.Τ.Ε. τις αποζηµιώσεις των οµάδων εργασίας και 
κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
  ΙΙΙ. Περιφερειακά συµβούλια τεχνολογικής εκπαίδευσης. 
                                          
  1. α) Στην έδρα κάθε Τ.Ε.Ι. ιδρύεται περιφερειακό συµβούλιο 
τεχνολογικής εκπαίδευσης (Π.Σ.Τ.Ε.) που συνεργάζεται. 
 
  ι) µε το ΤΕΙ  µε σκοπό τη συµβολή των δραστηριοτήτων του στην 
ανάπτυξη της περιφέρειας και 
 
  ιι) µε τις τοπικές αρχές οργανώσεις και επιχειρήσεις µε σκοπό τη 
συµβολή τους στη βελτίωση των σπουδών και λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και 
στην επιτυχία της αποστολής του. 
 
  β) Το Π.Σ.Τ.Ε εισηγείται στο Τ.Ε.Ι για θέµατα που αφορούν ιδίως: 
 
  ι) Ιδρυση ή τροποποίηση τµηµάτων σύµφωνα µε τις περιφερειακές 
ανάγκες. 
 
  ιι) Καθορισµό αναγκών σε τοµείς εξειδίκευσης και εφαρµοσµένης 
έρευνας. 
 
  ιιι) Επιµόρφωση σύµφωνα µε τους σκοπούς του Τ.Ε.Ι. 
 
  ιν) Απασχόληση αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. 
 
  ν) Ασκηση στο επάγγελµα 
 
  2. Το Π.Σ.Τ.Ε. αποτελείται από: 
 
  α) Το νοµάρχη ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο. 
 
  β) Το συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. 
 
  γ) Εναν εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήµων και κοινοτήτων 
(Τ.Ε.∆.Κ.). 
 
  δ) Από έναν εκπρόσωπο του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου, 
του επαγγελµατικού και βιοτεχνικού επιµελητηρίου και του συνδέσµου 
ελληνικών βιοµηχανιών, που λειτουργούν στην περιφέρεια του ΤΕΙ. 
 
  ε) Εναν εκπρόσωπο του περιφερειακού τµήµατος Τ Ε.Ε και κάθε άλλου 
επιµελητηρίου ή τοπικής ή περιφερειακής επιστηµονικής ή επαγγελµατικής 
οργάνωσης. 
 
  στ) Εναν εκπρόσωπο των εργατικών και έναν εκπρόσωπο των αγροτικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
 
  ζ) Εναν εκπρόσωπο των πολιτιστικών φορέων της περιοχής. 
 
  η) Εναν εκπρόσωπο της τοπικής Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 
  θ) ∆ύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών. 
 



  "Στο   περιφερειακό   συµβούλιο  τεχνολογικής  εκπαιδεύσης  και  στη  
γραµµατεία του µπορεί να προεδρεύει ο γενικός  γραµµατέας  περιφέρειας  
στις περιπτώσεις που το Τ.Ε.Ι. έχει την έδρα της περιφέρειας".  
 
  ***Το άνω εντός "" εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 25, παρ. 9 του Ν. 
     1824/1988 (ΦΕΚ Α 296). 
 
  3. Ανάλογα µε τις αρµοδιότητες των οργάνων οι εισηγήσεις του Π.Σ.Τ.Ε. 
συζητούνται σε όργανα του Τ Ε Ι και παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις ή 
υποβάλλονται µέσω του προέδρου του Τ.Ε.Ι. στο Σ.Τ.Ε. προκειµένου να 
διαµορφωθεί η τελική εισήγηση του Σ Τ Ε του άρθρου 14, προς τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  4. Η γραµµατεία του Π.Σ.Τ.Ε απαρτίζεται απο το νοµάρχη ή τον 
εκπρόσωπο του ως πρόεδρο, τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. και έναν εκπρόσωπο των 
σπουδαστών. Το Π.Σ.Τ.Ε συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον πρόεδρο του. 
  
  5. Την ευθύνη της διοικητικής µέριµνας και γραµµατειακής εξυπηρέτησης 
του Π.Σ.Τ.Ε έχει το Τ.Ε.Ι. της έδρας. 
 
  6. Ο κανονισµός λειτουργίας του Π.Σ.Τ.Ε. καταρτίζεται από τη 
γραµµατεία του και εγκρίνεται από την ολοµέλεια του. 
 
  7. Αµφισβητήσεις γιά  την ύπαρξη ή την αντιστοιχία οργανώσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο  2  λύνει µε απόφασή του ο οικείος νοµάρχης. 
 
  8. Με αποφάσεις του οικείου νοµάρχη ρυθµίζεται ο τρόπος ορισµού των 
µελών του Π.Σ.Τ.Ε. και της γραµµατείας του. 
 



                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. 
                       Α' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
  
 
 
  
  "Αρθρο 15 
   Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι. 
 
  1. Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο ασκείται από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.), το οποίο ανήκει σε µια από τις βαθµίδες 
Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. 
και Καθηγητή Εφαρµογών Τ.Ε.I.. 
 
  2. Τα µέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. είναι δηµόσιοι λειτουργοί και 
απολαµβάνουν τις εγγυήσεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγµατος. 
 
  3. α) Τα µέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., αναλόγως µε τη βαθµίδα και το 
εκπαιδευτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική 
κατάρτιση και βαθιά επαγγελµατική εµπειρία στην παραγωγή και έχουν 
δυνατότητα συνεχούς επαφής µε την παραγωγική πραγµατικότητα, στην 
έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά τους 
καθήκοντα. 
 
  β) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Καθηγητή Τ.Ε.!.., Αναπληρωτή 
Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή 
διδακτορικού διπλώµατος και για την εκλογή σε θέση Καθηγητή Εφαρµογών 
Τ.Ε.Ι., η κατοχή τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, 
ο τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστηµονικό 
έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο ή 
την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί τη 
συνάφεια διαπιστώνει αρχικώς η τριµελής Εισηγητική Επιτροπή, που 
ορίζεται για κάθε εκλογή από µέλη του εκλεκτορικού σώµατος, και τελικώς 
το οικείο εκλεκτορικό σώµα. 
 
  γ) Η κρίση για εκλογή µελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και 
επαγγελµατικό έργο των κρινοµένων και στη συνολική επιστηµονική και 
ερευνητική τους δραστηριότητα. 
 
  4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3, τα προσόντα που 
απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθµίδας Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. είναι τα 
ακόλουθα: 
 
  Α. Καθηγητή Εφαρµογών Τ.Ε.I. 
 
 "α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας αντίστοιχης του  
επιπέδου σπουδών, σε αντικείµενο σχετικό µε την ειδικότητα της θέσης που  
προκηρύσσεται, από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώµατος. Η ανωτέρω  
επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι τρία έτη διδακτικό  
έργο σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού." 
 
*** Το εδάφιο α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.8 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  β) Τεκµηριωµένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρµογής επιστηµονικών γνώσεων 
και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεσης τµήµατος ερευνητικού έργου 
κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται 
 
  Β. Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. 
 
  α) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας κατάλληλου 
επιπέδου ή, αναλόγως µε τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη 



εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχή µε αµοιβή σε 
οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το επιστηµονικό 
επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται Η 
ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητq µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο 
έτη αυτοδύναµη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα, σε 
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού. 
 
  β) Συναφή προς το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται 
επιστηµονική δραστηριότητα σχεδιασµού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, 
η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε 
επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους. 
 
  Γ. Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. 
 
  α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας κατάλληλου 
υψηλού επιπέδου ή, αναλόγως µε τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, 
ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχή µε 
αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το επιστηµονικό 
επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται Η 
ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο 
έτη αυτοδύναµη διδασκαλία µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος 
στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα, σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή 
ιδρύµατα του εξωτερικού. 
 
  β) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου 
κύρους, από τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµος, ή 
πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. 
'Ενα µέρος των δηµοσιεύσεων αυτών µπορεί, κατά την κρίση του 
εκλεκτορικού σώµατος, να αντικατασταθεί µε διεθνές δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας ή καινοτοµίες που έχουν εφαρµοστεί στην παραγωγή.  
 
  Το συνολικό ερευνητικό και εφαρµοσµένο έργο του υποψηφίου πρέπει να 
έχει συµβάλει στην πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας ή να 
αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές. 
 
  ∆. Καθηγητή Τ.Ε.Ι. 
 
  α) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας, από τα οποία 
δύο τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις µεγάλων 
παραγωγικών µονάδων, ή, αναλόγως µε τη φύση της θέσης που 
προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή 
συµµετοχή µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός 
των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το 
επιστηµονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που 
προκηρύσσεται Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να 
περιλαµβάνει µέχρι τρία έτη αυτοδύναµη διδασκαλία, στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται τεκµηριωµένη συµβολή στη διαµόρφωση δύο τουλάχιστον 
µαθηµάτων. 
 
  Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί στο γνωστικό 
αντικείµενο του τοµέα, µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος 
και σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού. 
 
  β) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου 
κύρους, από τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµος, ή 
πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. 
'Ενα µέρος των δηµοσιεύσεων αυτών µπορεί, κατά την κρίση του 
εκλεκτορικού σώµατος, να αντικατασταθεί µε διεθνές δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας ή καινοτοµίες που έχουν εφαρµοστεί στην παραγωγή. 
 
  Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί 



διεθνώς για τη συµβολή του στην πρόοδο της επιστήµης ή το εφαρµοσµένο 
έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή. 
 
  5. Οι αναφερόµενες στις παραγράφους 3 και 4 προϋποθέσεις κατοχής 
διδακτορικού διπλώµατος και δηµοσιεύσεων, αντίστοιχα, για κατάληψη 
θέσης Ε.Π. δεν ισχύουν προκειµένου για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής 
και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή 
συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή δεν είναι συνήθεις οι 
δηµοσιεύσεις. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των 
οικείων Τµηµάτων, καθορίζονται, για τις περιπτώσεις αυτές, τα προσόντα 
και οι προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις Ε.Π. που µπορούν 
να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωµα και τις δηµοσιεύσεις. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.11 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α  
260/17.10.2005,ορίζεται ότι: 
"2. Το καλλιτεχνικό έργο που είχε κριθεί από την τριµελή επιτροπή που  
προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 ότι  
αντικαθιστά το µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα πριν από την έναρξη ισχύος  
της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2916/2001, ισχύει ως προσόν για εκλογή  
σε θέση µέλους Ε.Π".. 
 
 
  6. α) 'Οπου γίνεται αναφορά σε τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών ή 
διδακτορικό δίπλωµα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυµάτων του εξωτερικού, 
πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµοι προς τους 
αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. 
 
  β) Ως επαγγελµατική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την 
κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά 
τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούµενου 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος και συνδέεται µε 
σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα ή 
οι σπουδές. 
 
  γ) 'Οπου προβλέπονται αυτοδύναµες δηµοσιεύσεις, νοούνται και οι 
δηµοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής. 
 
  7. Οι θέσεις των µελών του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανήκουν οργανικά στο Τµήµα 
και κατανέµονται στους Τοµείς µε απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος, µε την 
οποία καθορίζεται ταυτόχρονα και η βαθµίδα της θέσης. Οι κενές 
οργανικές θέσεις Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανήκουν στο οικείο Τ.Ε.Ι. και 
κατανέµονται στα Τµήµατα µε πράξη του οικείου Προέδρου, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Προέδρου 
εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω 
θέσεων και ύστερα από εισήγηση του συλλογικού οργάνου που είναι 
αρµόδιο, κατά τις κείµενες διατάξεις, για την προκήρυξη των θέσεων και 
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.. 
 
   *** Το άρθρο 15 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 
       Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
  "Αρθρο 16 
   Εκλογή και πλήρωση θέσεων Ε.Π. 



 
  1. α) Για την εκλογή µελών Ε.Π. ενός Τµήµατος δικαίωµα συµµετοχής µε 
ψήφο στο σώµα εκλεκτόρων έχουν όλα τα µέλη Ε.Π. του Τµήµατος, τα οποία 
ανήκουν στην ίδια ή σε ανώτερη βαθµίδα από αυτή στην οποία ανήκει η 
προς πλήρωση θέση. Για τη συγκρότηση του σώµατος των εκλεκτόρων 
απαιτούνται τουλάχιστον επτά µέλη Ε.Π.. Η συγκρότηση του σώµατος των 
εκλεκτόρων, είτε πρόκειται για εκλογή σε µία θέση είτε σε συνδυασµό 
θέσεων, γίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος. 
 
  β) Εφόσον τα µέλη Ε.Π. ενός Τµήµατος που πληρούν τις προϋποθέσεις της 
προηγούµενης περίπτωσης είναι λιγότερα από επτά, το σώµα εκλεκτόρων 
συγκροτείται ή συµπληρώνεται µέχρι τον αριθµό αυτόν από µέλη Ε.Π. άλλων 
Τµηµάτων του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ίδιου ή άλλου 
Τ.Ε.Ι. και, αν δεν υπάρχουν, από µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή 
επιστήµονες αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων αντίστοιχων προσόντων 
και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να 
πληρωθεί 
 
  Η συµπλήρωση του σώµατος των εκλεκτόρων γίνεται µε απόφαση του 
Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., αν πρόκειται για µέλη Ε.Π. Τµηµάτων του ίδιου 
Τ.Ε.Ι., ή µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αν 
πρόκειται για µέλη Ε.Π. Τµηµάτων άλλου Τ.Ε.Ι., µέλη ∆.Ε.Π. 
Πανεπιστηµίων ή επιστήµονες ερευνητικών κέντρων. Αν κανένα µέλος Ε.Π. 
του Τµήµατος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο οικείο 
εκλεκτορικό σώµα, η συγκρότησή του γίνεται όπως ορίζεται στο 
προηγούµενο εδάφιο, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εισήγηση του Συµβουλίου του 
οικείου Τµήµατος. 
 
  'Οταν γίνεται συµπλήρωση του σώµατος των εκλεκτόρων µε µέλη ∆.Ε.Π. 
Πανεπιστηµίων, αυτά είναι: αα) της βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή, 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Επίκουρου 
Καθηγητή Τ.Ε.Ι., ββ) της βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, αν 
πρόκειται για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., 
 
  γγ) της βαθµίδας Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι.. 
 
  2. α) Για να εκλεγεί ο υποψήφιος απαιτείται να έχει λάβει την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εκλεκτόρων, που δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη του πέντε. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο 
και κανένας δεν λάβει την απόλυτη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση µεταξύ των δύο που έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους και εκλέγεται αυτός που λαµβάνει την ανωτέρω 
απόλυτη πλειοψηφία. Αν υπάρχουν ισοψηφίες, για να προκύψουν οι δύο 
υποψήφιοι γίνεται επί µέρους ψηφοφορία. Εάν κανείς από τους υποψήφιους 
δεν εκλεγεί, η προκήρυξη, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου αυτής, θεωρείται άγονη. 
 
  β) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του 
εκλεκτορικού σώµατος, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται υποχρεωτικώς µέσα σε 
δεκαπέντε ηµέρες από την πρώτη συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί 
απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, οπότε 
αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) του 
συνολικού αριθµού των εκλεκτόρων. Για την εκλογή του υποψηφίου στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία 
πλειοψηφία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να σχηµατίζεται µε λιγότερους 
από πέντε εκλέκτορες. Οι εκλέκτορες είναι υποχρεωµένοι να αιτιολογούν 
την ψήφο τους. Η απόφαση του σώµατος των εκλεκτόρων περιλαµβάνει 
οπωσδήποτε: κατάσταση των υποψηφίων µε τα προσόντα τους, κατάσταση 
υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη θέση που 
πρόκειται να πληρωθεί, την αιτιολογία της ψήφου κάθε εκλέκτορα, τον 
αριθµό των ψήφων κάθε υποψηφίου και το όνοµα του υποψηφίου που τυχόν 
εκλέγεται 



 
  γ) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ε.Π. Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να 
γίνεται σε συνδυασµό θέσεων είτε Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή είτε 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
υποψήφιοι κρίνονται αρχικά από το αντίστοιχο σώµα εκλεκτόρων για τη 
θέση της ανώτερης από τις δύο βαθµίδες. Εάν κανείς από τους υποψηφίους 
δεν εκλεγεί στη θέση της ανώτερης βαθµίδας, µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δεκαπέντε ηµερών συνέρχεται το οικείο εκλεκτορικό σώµα για 
την εκλογή στη θέση της κατώτερης βαθµίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, στο 
εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή στην κατώτερη βαθµίδα συµµετέχουν και 
όλοι οι εκλέκτορες που απετέλεσαν το εκλεκτορικό σώµα για την ανώτερη 
βαθµίδα. 
 
  δ) ∆εν µετέχουν στα εκλεκτορικά σώµατα του παρόντος άρθρου ούτε 
υπολογίζονται στο συνολικό αριθµό των εκλεκτόρων όσοι απουσιάζουν σε 
αναρρωτική ή εκπαιδευτική άδεια ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση 
άσκησης των καθηκόντών τους. 
 
  ε) Τα µέλη του Ε.Π. διορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη µε τα 
πρακτικά εκλογής του εκλεκτορικού σώµατος διαβιβάζονται στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων   "εφόσον κριθεί νόµιµη η σχετική  
διαδικασία µετά την άσκηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός,  
προκαταρκτικού ελέγχου νοµιµότητας από τον Πρόεδρο"   ενώ τα πρακτικά  
κοινοποιούνται στους υποψηφίους. Η πράξη του Προέδρου δεν µπορεί να  
δηµοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά συµβεί,  
αν προηγουµένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόµενος έλεγχος νοµιµότητας από τον  
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών µηνών από την περιέλευση της πράξης στο 
Υπουργείο. Αν η πράξη του Προέδρου κριθεί νόµιµη ή αν παρήλθε άπρακτη η 
πιο πάνω προθεσµία, η πράξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  "Αν διαπιστωθεί έλλειψη νοµιµότητας σε οποιονδήποτε από τους  
δύο ανωτέρω ελέγχους, η πράξη αναπέµπεται στο αρµόδιο όργανο, προκειµένου να  
συνεχισθεί η διαδικασία από το σηµείο που παρουσιάζεται η έλλειψη  
νοµιµότητας."  
 
*** Οι εντός " " λέξεις της περ. ε΄ προστέθηκαν και το τελευταίο εδάφιο  
    αυτής αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.19 εδ.β άρθρ.3 Ν.3027/2002, 
    ΦΕΚ Α 152/28.6.2002. 
  
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.4 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005,ορίζεται  
ότι: 
"1. Η αποκλειστική προθεσµία που προβλέπεται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2  
του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.  
2916/2001 και τροποποιήθηκε µε το εδάφιο β' της παραγράφου 19 του άρθρου 3  
του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α'), για την άσκηση ελέγχου νοµιµότητας από τον  
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στις πράξεις διορισµού, εξέλιξης  
και µονιµοποίησης των µελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ορίζεται, από την έναρξη ισχύος του  
νόµου αυτού, σε τέσσερις µήνες". 
 
 
 στ) Η µη συµµετοχή στα εκλεκτορικά σώµατα χωρίς σοβαρό λόγο 
αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα. 
 
  3. Μέλη του Ε.Π. δεν µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη 
θέσης Ε.Π. της ίδιας ή ανώτερης βαθµίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., εάν 
δεν περάσουν τρία έτη από το διορισµό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν. 
 
  4. Αν διοριστεί κάποιος σε θέση Ε.Π. των Τ.Ε.I. και δεν αποδέχεται το 
διορισµό, τότε η υπόθεση, µετά την εξάντληση της προθεσµίας ανάληψης 
υπηρεσίας που προβλέπεται και την ανάκληση και δηµοσίευση της σχετικής 
πράξης διορισµού από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., επανέρχεται στο 
εκλεκτορικό σώµα, εψόσον υπάρχουν υποψήφιοι που είχαν λάβει µέρος στη 



σχετική διαδικασία εκλογής και είχαν τα νόµιµα προσόντα. Στην περίπτωση 
αυτή θεωρείται ότι ο διορισµός αυτός δεν έλαβε χώρα και η διαδικασία 
συνεχίζεται χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη έγκριση για την πλήρωση ή 
την πίστωση της θέσης. 
 
  5. α) Είναι δυνατή η µετάκληση επιστηµόνων σε κενή θέση βαθµίδας 
Καθηγητή Τ .Ε.Ι., εφόσον ο µετακαλούµενος κατέχει θέση Καθηγητή σε 
Πανεπιστήµιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχου επιπέδου θέση σε οµοταγές 
εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού. 
 
  β) Η πρόταση για µετάκληση υποβάλλεται στη Γ.Σ. του Τµήµατος από το 
ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των µελών του Ε.Π. του Τµήµατος, πριν από 
τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη της κενής θέσης. 
"Η πρόταση, συνοδευόµενη από τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του  
Τµήµατος, παραπέµπεται ακολούθως στο Συµβούλιο του Τµήµατος, το οποίο  
αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας µετάκλησης." 
 Η απόφαση µετάκλησης λαµβάνεται από το σύνολο των Καθηγητών του Τµήµατος µε 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού τους, οι οποίοι συνέρχονται ως 
εκλεκτορικό σώµα και συνεδριάζουν παρουσία των µελών της Γ.Σ. του 
Τµήµατος. Αν η απόφαση µετάκλησης είναι θετική, εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., η οποία επέχει θέση διορισµού. Για τη 
µετάκληση εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αναφέρονται στην 
εκλογή και τον διορισµό µελών Ε.Π.. 
 
 ** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. β΄προστέθηκε µε την παρ.15 άρθρ. 3  
    Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α   152/28.6.2002. 
 
 γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο η µετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί και ο 
επιστήµονας που µετακλήθηκε προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυµα της 
ηµεδαπής, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στο ίδρυµα από το οποίο 
προέρχεται και καταλαµβάνει τη θέση που κατείχε πριν από τη µετάκληση, 
αν η θέση αυτή είναι κενή. Αν η θέση έχει πληρωθεί ή καταργηθεί, 
καταλαµβάνει οµοιόβαθµη προσωποπαγή θέση που συνιστάται αυτοδικαίως µε 
τη διαπιστωτική πράξη για την επάνοδό του. 
 
  6. Οι θέσεις µελών Ε.Π. των Τ.Ε.I. που κενώνονται για οποιαδήποτε 
αιτία προκηρύσσονται εκτός ετήσιου προγραµµατισµού, σε οποιαδήποτε 
βαθµίδα και χωρίς να απαιτείται έγκριση από αρµόδιο όργανο για την 
πλήρωση των θέσεων αυτών. 
 
  7. Ο προγραµµατισµός νέων θέσεων στα Τ.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια βάση. 
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες του ετήσιου αυτού 
προγραµµατισµού και της υλοποίησής του και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. οι σχετικές πιστώσεις που χορηγούνται κάθε φορά από το 
γπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κατανέµονται από το 
Συµβούλιο του Τ.Ε.I. στα Τµήµατα και από τις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) 
των Τµηµάτων στους Τοµείς. 
 
  8. Η προκήρυξη των κενών θέσεων γίνεται από το Συµβούλιο του 
Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τοµέα. Στην προκήρυξη 
ορίζονται το Τµήµα, ο Τοµέας, το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που 
πληρώνεται και η βαθµίδα ή, εάν η θέση ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή 
Εφαρµογών, η ειδικότητα, που είναι σχετική µε το γνωστικό αντικείµενο 
του Τοµέα. Πριν από την προκήρυξη, το Συµβούλιο του Τµήµατος αποφασίζει 
όσα προβλέπονται, σχετικώς µε τη θέση που προκηρύσσεται, στις διατάξεις 
του άρθρου 9παρ. 3 στοιχείο β' του παρόντος νόµου. Η απόφαση αυτή 
µνηµονεύεται στην απόφαση για προκήρυξη της θέσης και αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της προκήρυξης. 
 
  9. Η προκήρυξη υπόγράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. και 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την άσκηση του ελέγχου 



νοµιµότητας. Μέσα σε δέκα ηµέρες από τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου 
Φ.Ε.Κ. από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στο οικείο 
Τ.Ε.Ι., η προκήρυξη δηµοσιεύεται, µε τη φροντίδα του Προέδρου του 
Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον φορές, µε διαφορά δέκα τουλάχιστον ηµέρες η µία 
δηµοσίευση από την άλλη, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας και µία 
της Θεσσαλονίκης και σε µία ευρείας κυκλοφορίας της έδρας του 
αντίστοιχου Τ.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί. Η προκήρυξη γνωστοποιείται σε 
επιστηµονικά ή επαγγελµατικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. 
και σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και στο 
Υπουργείο Εξωτερικών για ενηµέρωση των Ελλήνων επιστηµόνων του 
εξωτερικού. 
 
  10. α) Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από την εποµένη 
της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, 
υποβάλλονται στη γραµµατεία του Τµήµατος οι αιτήσεις των υποψηφίων µαζί 
µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά 
πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο 
και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση 
του επιστηµονικού έργου σε τρία αντίτυπα, καθώς και πίνακα των 
υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι 
θεωρηµένα επίσηµα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για 
τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από 
νόµιµες µεταφράσεις. οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να 
συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, µε την οποία 
αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους τίτλους που απονέµονται από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. 
 
  β) Για το διορισµό ή την εξέλιξη στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. µέλους Ε.Π. 
που ήδη υπηρετεί, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή νόµιµων 
δικαιολογητικών και αρκεί η υποβολή επικυρωµένων από την αρµόδια 
υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, τα οποία βρίσκονται στον 
υπηρεσιακό φάκελό του και υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε το νόµο, ότι το 
περιεχόµενό τους ισχύει και δεν µεσολάβησε γεγονός που θα αποτελούσε 
λόγο εκπτώσεως από το λειτούργηµα ή νόµιµο κώλυµα διορισµού. 
 
  11. Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης µετά την κατάθεση 
και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται µόνο αν 
πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συµπληρωµατικά από 
την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώµα και αφορούν σε 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. 
 
  12. α) Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη γνωστοποίηση του Φ.Ε.Κ. που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9, συγκροτείται, µε απόφαση του Συµβουλίου 
του Τµήµατος, το εκλεκτορικό σώµα. Αν πρόκειται να γίνει εφαρµογή των 
διατάξεων του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, σε 
σχετικές διαδικασίες αρχίζουν µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία. Το 
εκλεκτορικό σώµα, σε κάθε περίπτωση, συνέρχεται µέσα σε δεκαπέντε 
ηµέρες από τη συγκρότησή του και ορίζει τριµελή Εισηγητική Επιτροπή, 
που αποτελείται από µέλη του, του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου. 
Αν δεν υπάρχουν δύο τουλάχιστον τέτοια µέλη, το εκλεκτορικό σώµα 
συγκροτεί Εισηγητική Επιτροπή και αναθέτει σε δύο µέλη Ε.Π. του ίδιου ή 
άλλου Τ.Ε.Ι. ή ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, σε κάθε περίπτωση του ίδιου ή 
συγγενούς γνωστικού πεδίου, τη σύνταξη, ύστερα από µελέτη των φακέλων 
των υποψηφίων, υποµνήµατος αξιολόγησης των υποψηφίων, το οποίο 
προσαρτάται στην έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής.  
 
  β) 'Οταν προβλέπεται από ειδική διάταξη συγκρότηση πενταµελών 
εκλεκτορικών σωµάτων, δεν/συγκροτείται Εισηγητική Επιτροπή. 
 
 "γ) 'Οταν η προκήρυξη γίνεται για συνδυασµό θέσεων, το Συµβούλιο του  
Τµήµατος υποχρεωτικώς εκδίδει ταυτόχρονα τις αποφάσεις συγκρότησης των  
εκλεκτορικών σωµάτων για την εκλογή και στις δύο βαθµίδες. 
 



   δ) Το εκλεκτορικό σώµα, σε κάθε περίπτωση, συνέρχεται για να ορίσει  
τριµελή εισηγητική επιτροπή, µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται, ύστερα  
από πρόσκληση του Προϊσταµένου του Τµήµατος.¨ 
 
*** Οι περ. γ΄και δ΄προστέθηκαν µε την παρ.14 άρθρ. 3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 
    152/28.6.2002. 
 
|  13. Η Εισηγητική Επιτροπή, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα 
ηµερών από τον ορισµό της, η οποία µπορεί να παραταθεί για είκοσι ακόµη 
ηµέρες µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος, ύστερα από αιτιολογηµένη 
πρόταση του Προϊσταµένου του Τµήµατος, υποβάλλει στο Συµβούλιο του 
Τµήµατος γραπτή έκθεση, στην οποία περιλαµβάνονται: α) πλήρης πίνακας 
των υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά 
µόνο προσόντα των υποψηφίων, β) πίνακας των εκλόγιµων υποψηφίων που 
περιλαµβάνει ουσιαστική κρίση για το βαθµό ανταπόκρισης αυτών στα 
απαιτούµενα νόµιµα προσόντα, γ) πίνακας µε κατάταξη κατά αξιολογική 
σειρά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε το 
στοιχείο β', ο οποίος προκύπτει από προηγούµενη σαφή αντιπαράθεση τφν 
τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων. 
 
  Η εισηγητική έκθεση διανέµεται στα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος και 
κοινοποιείται, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και µε απόδειξη, στους 
υποψήφιους, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετικό υπόµνηµα στο 
εκλεκτορικό σώµα. 
 
  14. Μετά πάροδο είκοσι ηµερών και όχι αργότερα από τριάντα ηµέρες από 
τη διανοµή της εισηγητικής έκθεσης στα µέλη του σώµατος των εκλεκτόρων, 
συγκαλείται, µετά από πρόσκληση του προϊσταµένου του Τµήµατος, το 
εκλεκτορικό σώµα. Η συµµετοχή των µελών του εκλεκτορικού σώµατος είναι 
υποχρεωτική. Στην αρχή της συνεδρίασης το εκλεκτορικό σώµα εκλέγει, µε 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων, ως Πρόεδρο, µέλος αυτού της ανώτερης 
βαθµίδας. Χρέη Γραµµατέα για την τήρηση των πρακτικών ασκεί διοικητικός 
υπάλληλος, ο οποίος µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται, από τους 
διατεθειµένους στο Τµήµα υπαλλήλους, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
µε την πράξη σύγκλησης του εκλεκτορικού σώµατος. Σε περίπτωση έλλειψης 
ή κωλύµατος υπαλλήλων, ορίζονται µε απόφαση του ∆ιευθυντή της Σχολής, 
ύστερα από αίτηµα του Προϊσταµένου του Τµήµατος. 
 
  15. α) Τις προκαταρκτικές εργασίες του εκλεκτορικού σώµατος, κατά τις 
οποίες γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Εισηγητικής Επιτροπής, καθώς 
και των τυχόν υποµνηµάτων των υποψηφίων, µπορούν να παρακολουθήσουν οι 
υποψήφιοι και τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Στους 
υποψηφίους που παρίστανται και στα µέλη της Γενικής Συνέλευσης 
παρέχεται δικαίωµα λόγου, προκειµένου να εκθέσουν και προφορικά τις 
απόψεις τους. 
 
  β) Οι σπουδαστές, µέλη της Γενικής Συνέλευσης, εκθέτουν τις απόψεις 
τους µόνο ως προς τη διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. 
 
  γ) Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών τα µέλη του εκλεκτορικού 
σώµατος αποσύρονται σε διάσκεψη και ψηφοφορία. Το εκλεκτορικό σώµα µε 
απόφασή του, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών 
του, αποδέχεται ως έχουν ή τροποποιεί αιτιολογηµένα τους πίνακες της 
ανωτέρω παραγράφου 13 στοιχεία α' και β', που συνέταξε η Εισηγητική 
Επιτροπή. Αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά ή διαδικαστικά θέµατα που πρέπει 
να επιλυθούν µε ψηφοφορία, ακολουθεί η ψηφοφορία των µελών επί της 
εκλογής. 
 
  δ) Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής, ο Πρόεδρος 
του εκλεκτορικού σώµατος ορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα της επόµενης 
σύγκλησης, η οποία µπορεί να γίνει την ίδια ηµέρα και πάντως δεν µπορεί 
να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
προηγουµένης. 



 
  ε) Οι εργασίες του εκλεκτορικού σώµατος ολοκληρώνονται µε τη σύνταξη 
πρακτικού, του οποίου αναπόσπαστο µέρος αποτελεί η εισηγητική έκθεση. 
 
  16. Ο διορισµός γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2. Οι 
διοριζόµενοι οφείλουν να προσέλθουν για ορκωµοσία και ανάληψη 
καθηκόντων µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την ανακοίνωση του 
διορισµού τους. Παράταση της προθεσµίας αυτής για εύλογο χρονικό 
διάστηµα επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να υπερβεί 
τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού. 
 
   *** Το άρθρο 16 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 
       Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
     
  "Αρθρο 17 
   Μονιµοποίηση, εξέλιξη µελών Ε.Π. 
 
  1. Οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές διορίζονται ως µόνιµοι Οι 
Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. διορίζονται 
µε θητεία τριών ετών. 
 
  2. Οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Εφαρµογών, µετά τη 
συµπλήρωση τριών ετών παραµονής στη βαθµίδα, έχουν το δικαίωµα να 
ζητήσουν µε αίτησή τους τη µονιµοποίησή τους στη θέση της βαθµίδας που 
κατέχουν. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς µέσα σε προθεσµία δύο µηνών 
από τη συµπλήρωση της τριετίας. Η κρίση για µονιµοποίηση γίνεται από το 
οικείο εκλεκτορικό σώµα κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
16. Στο εκλεκτορικό αυτό σώµα µετέχουν όσοι κατέχουν µόνιµη θέση στην 
ίδια µε τον αιτούντα βαθµίδα και στις ανώτερες από αυτή βαθµίδες. Αν η 
κρίση είναι θετική, ο αιτών µονιµοποιείται στη θέση που κατέχει Αν η 
κρίση είναι αρνητική ή αν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση, λήγει 
αυτοδικαίως η θητεία του κρινοµένου. Η κρίση για µονιµοποίηση βασίζεται 
κυρίως στο συνολικό διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και γενικώς κάθε 
µορφής έργο του αιτούντα στο Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζει ο 
εσωτερικός κανονισµός. 
 
  3. α) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι µόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές, 
που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθµίδα που υπηρετούν, έχουν 
το δικαίωµα να ζητήσουν µέχρι δύο φορές, που απέχουν µεταξύ τους 
τουλάχιστον τρία έτη, την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του 
Αναπληρωτή Καθηγητή, αντίστοιχα, και µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο. Η 
εξέλιξη στη βαθµίδα του Καθηγητή και στη βαθµίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή γίνεται µε προκήρυξη της θέσης. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τα απαιτούµενα αντίστοιχα προσόντα, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως, 
όπως και οι λοιπές διατάξεις του ίδιου αυτού άρθρου. Η έναρξη της 
διαδικασίας για εξέλιξη γίνεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος, εφόσον 
υπάρχει κενή θέση στην ανώτερη βαθµίδα. 
 
  β) Για την εξέλιξη σε επόµενη βαθµίδα εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του άρθρου 16. 
 
 "γ) Οι Καθηγητές Εφαρµογών που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθµίδα  



που υπηρετούν, µετά τη µονιµοποίησή τους, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν µέχρι  
δύο φορές, που απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον τρία έτη, την εξέλιξή τους στη  
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η εξέλιξη στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή  
γίνεται µε προκήρυξη, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε γνωστικό αντικείµενο το  
οποίο καθορίζεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της  
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τα  
προσόντα που απαιτούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15,  
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 2916/2001. Για τη διαδικασία της  
εξέλιξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε µε το  
άρθρο 3 του ν. 2916/2001." 
 
*** Η περ. γ΄προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.8 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  4. Αν µέλος του Ε.Π. του ίδιου Τ.Ε.Ι. είναι υποψήφιο για κατάληψη, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, θέσης βαθµίδας ανώτερης από αυτήν που κατέχει, τότε 
κατά την κρίση συνεκτιµάται η προσφορά του σε αυτήν ή τις προηγούµενες 
βαθµίδες. 
 
  5. Οι διατάξεις του στοιχείου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 
εφαρµόζονται αναλόγως και όταν πρόκειται για εξέλιξη, µονιµοποίηση ή 
µετάκληση. Η λήξη της θητείας των µελών Ε.Π. διαπιστώνεται µε πράξη του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. διαπιστώνονται επίσης και όσα 
αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των µελών Ε.Π., όπως τα έτη 
υπηρεσίας, η αναστολή άσκησης καθηκόντων, η χορήγηση αδειών κάθε µορφής 
και η χορήγηση επιδοµάτων και παροχών." 
 
   *** Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.Α 
       Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
     
  "Αρθρο 18 
   Ειδικό ∆ιδακτικό προσωπικό 
 
  1. Τα µέλη του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) των Τ.Ε.Ι. 
διορίζονται µε θητεία τριών ετών και προσφέρουν ειδικό εκπαιδευτικό 
έργο, που συνίσταται στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής 
στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.. 
 
  2. Σε κάθεΤ.Ε.Ι. συνιστάται Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής 
(Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.), το οποίο αποτελεί εκπαιδευτική µονάδα επιπέδου τµήµατος 
Τ.Ε.Ι. και υπάγεται στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ανήκουν οι 
οργανικές θέσεις των µελών Ε.∆Ι.Π.. Με απόφαση του Συµβουλίου του 
Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και ύστερα από συνεργασία µε τα Τµήµατα και το Συµβούλιο του 
Τ.Ε.Ι., τα µέλη Ε.∆Ι.Π. καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
Τµηµάτων και του Τ.Ε.Ι. ανάλογα µε τις ειδικότητές τους. 
 
  3. 'Οργανα του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το 
Συµβούλιο και ο ∆ιευθυντής. 
 
  4. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των µελών Ε.∆Ι.Π. του Τ.Ε.Ι. και 
εκπροσώπους σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σε αριθµό ίσο προς το 40% του αριθµού 
των µελών του Ε.∆Ι.Π.. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών ορίζονται µαζί µε 
τους αναπληρωτές τους µε αποφάσεις των σπουδαστικών συλλόγων. 
 



  5. Το Συµβούλιο απαρτίζεται από τον ∆ιευθυντή, τρία µέλη Ε.∆Ι.Π. 
διαφορετικής ειδικότητας το καθένα, εφόσον υπάρχουν, και έναν εκπρόσωπο 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., που ορίζεται µε απόφαση των σπουδαστικών συλλόγων. 
 
  6. Ο ∆ιευθυντής εκλέγεται για τριετή θητεία και τα υπόλοιπα µέλη του 
Συµβουλίου για ετήσια θητεία. Η εκλογή τους γίνεται από το σύνολο των 
µελών του Ε.∆Ι.Π. και εκπροσώπους των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σε αριθµό 
ίσο προς το 50% του αριθµού των µελών του Ε.∆Ι.Π.. Αναπληρωτής 
∆ιευθυντής εκλέγεται από το Συµβούλιο ένα από τα τρία µέλη Ε.∆Ι.Π., που 
είναι µέλη του. 
 
  7. α) Για τις αρµοδιότητες των ανωτέρω οργάνων εφαρµόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του άρθρου 9. Λεπτοµέρειες ορίζονται µε τον εσωτερικό 
κανονισµό του Τ.Ε.Ι.. 
 
  β) Το εκλεκτορικό σώµα εκλογής ∆ιευθυντή και µελών του Συµβουλίου 
λειτουργεί και ως εκλεκτορικό σώµα για την ανάδειξη Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
  γ) Την αρµοδιότητα για τη σύγκληση των εκλεκτόρων και τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής έχει ο Πρόεδρος 
του Τ.Ε.Ι. ή Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. που αυτός ορίζει 
 
  8. Ο ∆ιευθυντής του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι µέλος της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. 
και µετέχει συµβουλευτικά στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του Τ. Ε.Ι., 
όταν συζητούνται θέµατα αρµοδιότητας του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.. 
 
  9. Για την προκήρυξη των θέσεων, τη διαδικασία εκλογής, το διορισµό, 
την ανάληψη καθηκόντων και τη µονιµοποίηση των µελών Ε.∆Ι.Π: 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17. Το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. 
είναι αρµόδιο για την επιλογή και απασχόληση των Ε.Ε.Μ. σύµφωνα µε το 
άρθρο 19. Για τα µέλη Ε.∆Ι.Π. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
άρθρου 20. 
 
  10. Για την εκλογή σε θέση µέλους Ε.∆Ι.Π. άπαιτούνται: 
 
  α) Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισµένος 
ισότιµος τίτλος Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής. 
 
  β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα µετά τη λήψη του πτυχίου. 
 
  Οι αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική 
δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιµώνται 
 
  11. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των µελών Ε.∆Ι. Π. 
ορίζονται σε δεκαέξι και του ∆ιευθυντή σε οκτώ." 
 
         *** Το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.Β 
             Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
 
ε την παρ.10 άρθρ.7 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
  "Αρθρο 19 
   Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων, 



   Επισκέπτες Καθηγητές 
 
  1. α) Για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστηµονικών 
αναγκών των Τ.Ε.Ι. µπορεί να προσλαµβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η σύµβαση µπορεί 
να διαρκεί µέχρι ένα ακαδηµαϊκό έτος και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι 
δύο ακόµη ακαδηµαϊκά έτη. 
 
  β) Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό προσλαµβάνεται σε θέσεις 
Επιστηµονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη, καθώς και στην 
κατηγορία Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως 
ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια µε αυτά των βαθµίδων Επίκουρου 
Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρµογών, καθώς και των µελών Ε.∆Ι.Π. 
αντίστοιχα. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση 
όµοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστηµονικού και οργανωτικού 
έργου που έχει προβλεφθεί για το µόνιµο Ε.Π. της αντίστοιχης µε τα 
προσόντα του βαθµίδας ή τα µέλη Ε.∆Ι.Π.. 
 
  γ) Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού µπορεί να είναι 
πλήρης ή µερική. Η µηνιαία αποζηµίωσή του είναι ίση µε τις κάθε είδους 
αποδοχές του µόνιµου προσωπικού της αντίστοιχης βαθµίδας Ε.Π. ή των 
µελών Ε.∆Ι.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το 
ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι µερική. 
 
  δ) Για την προκήρυξη και την πρόσληψη ή την ανανέωση της σύµβασης 
αποφασίζει το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µετά από σχετική εισήγηση του 
Συµβουλίου του οικείου Τµήµατος ή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. κατά περίπτωση. Η 
προκήρυξη, στην οποία ορίζονται µεταξύ άλλων το γνωστικό αντικείµενο ή 
η ειδικότητα, κατά περίπτωση, της προς πλήρωση θέσης και η εβδοµαδιαία 
απασχόληση, δηµοσιεύεται το πρώτο δεκαήµερο του Μαιου για το επόµενο 
ακαδηµαϊκό έτος και η σύµβαση µεταξύ του Τ.Ε.Ι. και του 
προσλαµβανοµένου υπογράφεται πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους. 
 
  2. Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση, µε ωριαία 
αντιµισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον 
αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωµα προκειµένου 
περί Επιστηµονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιµισθία των Επιστηµονικών 
και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και των Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι. της 
παραγράφου αυτής καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και εκκαθαρίζεται και 
καταβάλλεται στους δικαιούχους σε µηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος 
απασχόλησης των Επιστηµονικών Συνεργατών και των Εργαστηριακών 
Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα και 
τις δεκαπέντε ώρες εβδοµαδιαίως αντίστοιχα. Ο αριθµός των ωρών 
διδασκαλίας που ανατίθεται σε Ε.Ε.Μ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε ώρες εβδοµαδιαίως. 
 
  (3. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη Επιστηµονικών ή Εργαστηριακών 
Συνεργατών και Ε.Ε.Μ. που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας 
τους). 
 
*** Η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.3 άρθρ.11 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  4. Από τα αρµόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιµάται η προηγούµενη 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.. 
 
  5. α) Με απόφαση του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. και µετά από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος, οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες 
Τ.Ε.Ι. µπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευµένων 
εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το µικρότερο µέρος της 
εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους. 



 
  β) Με απόφαση του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. και µετά από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες 
Τ.Ε.Ι. µπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων, 
καλύπτοντας για το λόγο αυτόν ,το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας 
απασχόλησής τους. 
 
 "γ) Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.,  
επιτρέπεται µε απόφαση του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογηµένη  
εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος, η ανάθεση θεωρητικών µαθηµάτων σε  
Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι." 
 
*** Η περ.γ'προστέθηκε µε την παρ.4 άρθρ.11 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005 
 
  6. Με τους όρους του παρόντος άρθρου, που διέπουν την πρόσληψη και 
την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστηµονικούς ή Εργαστηριακούς 
Συνεργάτες ή Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι., µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µέχρι 
πέντε εβδοµαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε µόνιµους ή όχι 
υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους. 
 
"Η άδεια αυτή πρέπει να προσκοµισθεί εντός διµήνου από την υπογραφή της  
σύµβασης." 
 
*** Τα άνω εντός " " προστέθηκαν  µε την παρ.2 άρθρ.7 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α  
    20.11./2003. 
 
 
  7. Με απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος, µπορεί να καλούνται συγκεκριµένα 
πρόσωπα που είναι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. και κατέχουν 
διευθυντική θέση σε σηµαντική παραγωγική µονάδα ή σε οργανισµό του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και να προσλαµβάνονται ως Ειδικοί Συνεργάτες 
Τ.Ε.Ι., µε σύµβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας, που µπορεί να 
ανανεώνεται, και µε ωριαία αντιµισθία. Οι Ειδικοί Συνεργάτες πρέπει να 
διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία και προωθηµένη γνώση εφαρµογών, σε 
εξαετή τουλάχιστον, µετά τη λήψη του πτυχίου, επαγγελµατική 
σταδιοδροµία σε χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. 
ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός ή δύο µαθηµάτων 
εξειδίκευσης, µε συνολική απασχόληση µέχρι πέντε ώρες εβδοµαδιαίως. Ως 
προς την ωριαία αντιµισθία και τον τρόπο καταβολής εφαρµόζεται αναλόγως 
η διάταξη της παραγράφου 2. 
 
  8. Με απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από 
ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση της Γ.Σ. του Τοµέα και γνώµη της Γ.Σ. του 
Τµήµατος, µπορούν να προσκαλούνται για ένα ακαδηµαϊκό έτος, ως 
επισκέπτες, καθηγητές Τ. Ε.Ι., 'Ελληνες ή ξένοι επιστήµονες που έχουν 
προσόντα Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή κατέχουν 
αντίστοιχη θέση σε ανώτατο ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, για κάλυψη 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών υπηρεσιών και 
συµβολή σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα. Η πρόσκληση µπορεί 
να ανανεωθεί µε την ίδια διαδικασία για άλλα δύο ακαδηµα.ίκά έτη. Για 
τη µηνιαία αποζηµίωσή τους εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου 
γ' της παραγράφου 1. Προκειµένου για Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές 
Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. απαιτείται προηγούµενη έγκριση εκπαιδευτικής 
άδειας από το Πανεπιστήµιο ή το Τ.Ε.Ι. που ανήκουν. 
 
  9. α) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου 
καλύπτονται από το οικείο Τ.Ε.Ι. µε πιστώσεις που προέρχονται είτε από 
ειδική επιχορήγηση είτε από άλλους πόρους ειδικών λογαριασµών. 
 
 "β) Με απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος οι εκπαιδευτικοί του παρόντος  
άρθρου µπορούν να κληθούν µετά τη λήξη της σύµβασής τους να διενεργήσουν τις  



εξετάσεις των µαθηµάτων που δίδαξαν το εξάµηνο που έληξε ή να ορισθούν ως  
επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. 
 
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζηµίωση στους εξεταστές για πέντε ώρες  
συνολικά κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος και στους επιτηρητές αποζηµίωση που  
αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζοµένης για κάθε περίπτωση στις  
αποδοχές του τελευταίου µήνα της σύµβασής τους. Η αποζηµίωση σε κάθε  
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό των αποδοχών του προτελευταίου  
µήνα της σύµβασής τους." 
  
*** Η περ. β'αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.2 άρθρ.7 Ν.3194/2003, 
    ΦΕΚ Α 267/20.11.2003. 
 
  10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την 
προκήρυξη, τη διαδικασία επιλογής, τους όρους απασχόλησης, τη συµµετοχή 
στα συλλογικά όργανα και την πειθαρχική δικαιοδοσία. 
 
  11. α) Οι προσλαµβανόµενοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τµήµα, το οποίο τους αναθέτει 
τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε 
δύοή παραπάνω Τµήµατα, για την ένταξη αποφασίζει ο ∆ιευθυντής της 
Σχολής ή, αν τα Τµήµατα ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές, ο Πρόεδρος του 
Τ.Ε.Ι.. 
 
  β) Η ενδεχόµενη απασχόληση του προσωπικού του παρόντος άρθρου για ένα 
ή περισσότερα εξάµηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καµία περίπτωση δεν 
δηµιουργεί δικαίωµα µετατροπής της σύµβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα 
δικαιώµατα, µη προβλεπόµενα από το νόµο αυτόν, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του 
∆ηµοσίου." 
 
 
         *** Το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.∆ 
             Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
    
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.31 περ.ζ΄ άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α  
152/28.6.2002:  
 "ζ) Για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών των Τ.Ε.Ι. σε γνωστικούς  
τοµείς που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, µπορεί να  
προσλαµβάνεται σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη προσωπικό που έχει τα  
προσόντα µελών ΕΡ.∆Ι.Π. Β' και Γ βαθµίδας. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2,  
4, 5, 6 και 9 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 εφαρµόζονται αναλόγως και  
για το προσωπικό της κατηγορίας αυτής". 
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.3 άρθρ.7 Ν.3194/2003,όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε      
     την παρ.4 άρθρ.11 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005,ορίζεται ότι: 
 "3. Εάν δεν συµπληρώνεται µε µέλη Ε.Π. ΤΕ.Ι προσωποπαγών θέσεων ο  
καθοριζόµενος κάθε φορά αριθµός θέσεων στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών  
Πανεπιστηµίων ή του Ε.Α.Π. της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001,  
καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α'), που  
προστέθηκε µε την περίπτωση ιε' της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.  
3027/2002, στις κενές αυτές θέσεις µπορούν να γίνονται δεκτοί Εργαστηριακοί  
Συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 που δεν κατέχουν τίτλους  
µεταπτυχιακών σπουδών και έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε Τ.Ε.Ι.  
επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη, µε κριτήριο προτίµησης το συνολικό  
άθροισµα των διδακτικών ωρών απασχόλησής τους στην κατηγορία αυτή." 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 
 
 
 
 
                              Αρθρο 20 
     
               Καθήκοντα, δικαιώµατα υποχρεώσεις των µελών 
                          του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. 
  
  Α. ∆ιδακτικό έργο. 
 
  1. Ανάλογα µε τη βαθµίδα που ανήκουν, τα µέλη του Ε.Π. έχουν κατά 
κύριο λόγο τις ακόλουθες αρµοδιότητες στην εκτέλεση του διδακτικού τους 
έργου. 
 
  α) "Οι Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές". 
την ανάληψη διδακτικών δραστηριοτήτων που απαιτούν κυρίως και θεωρητικές  
γνώσεις, όπως διδασκαλία µαθηµάτων υποδοµής και εξειδίκευσης, συµµετοχή σε  
εργαστήρια προωθηµένων γνώσεων, επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. 
  
  β) Οι καθηγητές εφαρµογών, την εκτέλεση διδακτικού έργου που απαιτεί 
κυρίως πείρα εφαρµογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών 
µαθηµάτων,  διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και 
επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. 
 
  (2. Με εισήγηση του τµήµατος και πρόταση του συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. ο 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να απαλλάξει µερικώς 
απο τα διδακτικά τους καθήκοντα µέλη του Ε.Π. εαν µετέχουν σε 
ερευνητικά προγράµµατα που διεξάγονται σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή άλλα 
δηµόσια ερευνητικά κέντρα και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εφαρµοσµένης 
έρευνας και στην επίτευξη των στόχων των Τ.Ε.Ι.) 
 
      *** Η παρ.2 του κεφ.Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  µε το άρθρο 4 παρ.∆ 
             Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
                                
  Β. Ωράριο διδακτικής απασχόλησης. 
 
      "1. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των µελών του Ε.Π. 
ορίζονται κατά βαθµίδα ως ακολούθως: 
 
  α) Καθηγητής 10 ώρες 
  β) Αναπληρωτής Καθηγητής 12 ώρες 
  γ) Επίκουρος Καθηγητής 14 ώρες 
  δ) Καθηγητής Εφαρµογών 16 ώρες ." 
 
*** Η παρ.1 του κεφ.Β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε  
    το άρθρο 4 παρ.∆ Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
                                
 
 
  2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. απαλλάσσονται απο τις 
διδακτικές τους υποχρεώσεις. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής 
απασχόλησης των διευθυντών και προϊσταµένων τµηµάτων µειώνονται στις 
µισές αυτών που αντιστοιχούν στη βαθµίδα τους, ενω των διευθυντών 
µειώνονται ακόµη κατά µια ή δυο ώρες εαν η σχολή έχει περισσότερα απο 3 
ή 6 τµήµατα αντίστοιχα. 
 
  Ανάλογη µε τους διευθυντές ρύθµιση ισχύει και για τους διευθυντές 
παραρτηµάτων, αν εφαρµοστεί η παράγρ. 5 εδάφ.β' του άρθρου 5 αυτού του 
νόµου. Οι υπεύθυνοι Ο.Μ. έχουν εβδοµαδιαίο διδακτικό έργο µειωµένο κατά 
δυο ώρες. Για µέλη του Ε.Π., που έχουν επιφορτισθεί µε ειδικά 
(διοικητικά) καθήκοντα, µπορεί να εγκριθεί απο το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι., 



µετά απο εισήγηση του συµβουλίου του τµήµατος, µερική απαλλαγή απο τις 
διδακτικές υποχρεώσεις τους, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
"Τα είδη των πρόσθετων καθηκόντων για τα 
οποία επιτρέπεται η µείωση του διδακτικού ωραρίου, που σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ του υποχρεωτικού ωραρίου, 
καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι.. 
 
  Το διδακτικό ωράριο των µελών Ε.Π. µερικής απασχόλησης ορίζεται στο 
µισό του διδακτικού ωραρίου των µελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης." 
Τυχόν συµµετοχή µελών του Ε.Π. στα προγράµµατα του άρθρου 28 αποτελεί 
κανονικό διδακτικό έργο. 
  
*** Η λέξη "διοικητικά" της παρ.2  διαγράφτηκε και τα εντός " " προστέθηκαν             
µε το άρθρο 4 παρ.∆ Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
                                
 
  Γ. Πρόσθετες υπηρεσίες. 
 
  Τα µέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. προσφέρουν το διδακτικό τους έργο και σε 
άλλα τµήµατα ή σχολές του Τ.Ε.Ι. για συµπλήρωση του διδακτικού τους 
ωραρίου. Ακόµη έχουν υποχρέωση προσφοράς στο Τ.Ε.Ι. και άλλων συναφών 
προς την ειδικότητά τους υπηρεσιών όπως ειδικότερα προβλέπονται στον 
εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι. Γενικά έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στο Τ.Ε.Ι. µε πλήρη απασχόληση για όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και του εσωτερικού 
κανονισµού του ΤΕΙ. 
 
"Για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. µπορεί µέχρι και το ακαδηµαϊκό  
έτος 2007 - 2008 να ανατίθεται στα µέλη του Ε.Π. πλήρους απασχόλησης πρόσθετο  
διδακτικό έργο, έως πέντε ώρες εβδοµαδιαίως για τα µέλη της βαθµίδας του  
Καθηγητή Εφαρµογών και έως τρεις ώρες για τα µέλη των λοιπών βαθµίδων. Η  
σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Τ.Ε.Ι.. Με απόφαση των Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται  
η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάθεσης του πρόσθετου διδακτικού έργου, η  
αποζηµίωση και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια." 
            
  *** Τα άνω εντός " " εδάφια του στοιχείου γ΄προστέθηκαν µε την παρ.1        
     άρθρ.10 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
(∆)*** Το κεφάλαιο ∆'καταργήθηκε και τα κεφάλαια Ε',ΣΤ'Ζ',Η', Θ,   
       έγιναν ∆',Ε',ΣΤ',Ζ'και Η' αντιστοίχως  µε το άρθρο 4 παρ.∆             
       Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
                           
  ∆" Ε. Εκπαιδευτικές άδειες. 
 
 1. "Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας τα µέλη του Ε.Π. 
και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) 
έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια ως 
ακολούθως : 
 
  α) Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την απόκτηση 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας ή 
αντίστοιχο αναγνωρισµένο ίδρυµα της χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισµένο 
ίδρυµα του εξωτερικού, εφόσον δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο µε αυτόν 
για τον οποίο ζητείται η χορήγηση της  εκπαιδευτικής άδειας, διάρκειας 
µέχρι τριών (3) ετών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και µέχρι 
δύο (2) έτη για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. 
 
  Η συνολική διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για τους ενδιαφερόµενους 
που επιθυµούν να αποκτήσουν µεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωµα 
δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. 
 
  β) Για την απασχόλησή τους σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το 



εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρµογή επιστηµονικών ή καλλιτεχνικών 
µεθόδων και γνώσεων, καθώς και για τη συµµετοχή τους σε ερευνητικό έργο 
σε εκπαιδευτικό ή επιστηµονικό ίδρυµα ή φορέα της χώρας ή του 
εξωτερικού, διάρκειας µέχρι τριών (3) ετών τµηµατικά ή εφάπαξ. 
 
  γ) Εάν ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον 
ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε την παρ. 1 στοιχείο α' δεν επαρκεί, µπορεί να 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια πέρα από τα προβλεπόµενα όρια µέχρι ενός 
έτους, χωρίς αποδοχές ή άλλες δαπάνες για το ∆ηµόσιο. Για κάθε 
περίπτωση ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. Μετά 
τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να 
υπηρετήσει στο Τ.Ε.Ι. για διπλάσιο χρονικό διάστηµα, διαφορετικά είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει στο ∆ηµόσιο ποσό ίσο µε τις αποδοχές του 
χρόνου, που απαιτείται να υπηρετήσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
δηµόσιου λογιστικού. 
 
  δ) Οσοι έκαναν χρήση του εδαφίου α' δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας 
κατ' ανώτατο όριο µέχρι ενός έτους για τις περιπτώσεις του εδαφίου β' 
της παρούσας παραγράφου." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.14 άρθρ.1 Ν.2621/1998, 
    Α 136/23.6.1998.        
    
(2)*** Η παρ.2' καταργήθηκε µε το άρθρ.3 Ν.2621/1998,Α 136/23.6.1998.        
  
  3. Προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι: ι) να έχει 
συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος τρια έτη υπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι. από τα οποία 
τα δύο στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετεί, ιι) να µην έχει κριθεί στάσιµος κατά 
την έννοια του εδαφίου εύ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος 
κατά τα τρία τελευταία έτη πριν απο την υποβολή της αίτησης και ιιι) να 
µην παρακωλύεται αισθητά η εκπαιδευτική διαδικασία του τµήµατος κατά τη 
διάρκεια απουσίας του αδειούχου εκπαιδευτικού. 
   
  4. Εαν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και ο 
αδειούχος δεν µισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, του καταβάλλονται 
πλήρεις αποδοχές, ενώ αν µισθοδοτείται επιλέγει µε δήλωση του το φορέα   
µισθοδοσίας του. Εαν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εξωτερικό, 
καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές, εκτός αν ο αδειούχος µισθοδοτείται 
απο το φορέα απασχόλησης, οπότε του καταβάλλονται οι νόµιµες αποδοχές. 
 
  "5. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί, µετά από απόφαση του Συµβουλίου 
του Τ.Ε.I., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.I., ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου 
και εισήγηση του Τµήµατος. Το αργότερο δύο µήνες µετά τη λήξη της 
εκπαιδευτικής άδειάς του, το µέλος Ε.Π. υποβάλλει έκθεση για τις 
δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής άδειας στο Τµήµα 
νου, το οποίο και την αξιολογεί Η απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής 
άδειας στο µέλος Ε.Π. και η αξιολόγηση της έκθεσής του κοινοποιούνται 
στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Ειδικότερα θέµατα, σχετικά µε τη χορήγηση των 
εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του) Τ.Ε.Ι.." 
 
*** Η παρ.5 τροποποιήθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.∆ Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α      
114/11.6.2001. 
                                
  6. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. που βρίσκεται σε άδεια δεν 
µπορεί να είναι πάνω απο το ενα πέµπτο  (1/5) του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. του 
οικείου τµήµατος αντίστοιχα. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, 
προτιµούνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχ. αύ της παραγράφου 1 της 
περίπτωσης αυτής. 
  
  Ε' (ΣΤ). Συγγραφή διδακτικών βιβλίων. 
  



  1. Στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου τα µέλη του Ε.Π. και του 
Ε.Ε.Π. συγγράφουν διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήµατα. 
 
  2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα απο εισήγηση 
του Ι.Τ.Ε. και γνώµη όλων των Ι.Τ.Ε., που δίνονται µέσα σε  
αποκλειστική προθεσµία 40 ηµερών από την ηµέρα που θα ζητηθούν, 
καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτοµέρειες συγγραφής, 
εικονογράφησης, κοστολόγησης, έκδοσης, διάθεσης και διακίνησης των 
διδακτικών βιβλίων και βοηθηµάτων των Τ.Ε.Ι. καθώς και οι όροι και οι 
διαδικασίες για την αποζηµίωση των συγγραφέων και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια. 
  
 ΣΤ'  (Ζ). Προϋπηρεσία. 
  
  1. Ως προϋπηρεσία, που κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού παρέχει 
οποιαδήποτε οικονοµικής φύσης δικαιώµατα, δεν αναγνωρίζεται η 
πλασµατική προϋπηρεσία που προβλέπεται στα άρθρα 12 του Ν. 815/1978 
(ΦΕΚ 147) και 1 του Ν. 853/1978 (ΦΕΚ 236). 
 
  2. Οι διατάξεις του Ν. 978/1979 (ΦΕΚ 234) έχουν ανάλογη εφαρµογή και 
σε όλα τα µέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και περιλαµβάνουν και 
την ερευνητική υπηρεσία στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, η οποία έχει 
πραγµατοποιηθεί σε ΑΕΙ, 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.". 
 
  Ζ   (Η). "Θέµατα ασφάλισης, περίθαλψης και ηλικίας αποχώρησης"  
 
  "1. Για θέµατα υγειονοµικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του 
Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. των Τ.Ε.Ι ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθµίσεις για τα µέλη 
∆.Ε.Π. και Ε.Ε.∆Ι.Π. αντίστοιχα των πανεπιστηµίων. 
 
  2. Τα µέλη Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. των Τ.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη 
θέση τους όταν λήξει το ακαδηµα.ίκό έτος µέσα στο οποίο συµπληρώνουν το 
εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους. Η διαπιστωτική πράξη συµπλήρωσης 
του ορίου ηλικίας εκδίδεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. το πρώτο 
τρίµηνο του ακαδηµαϊκού έτους µέσα στο οποίο συµπληρώνεται το όριο 
αυτό, επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο και γνωστοποιείται στο οικείο 
Τµήµα. 
 
  3. Το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου του 
Τµήµατος, απονέµει τον τίτλο του "Οµότιµου καθηγητή Τ.Ε.Ι." σε όσα µέλη 
της βαθµίδας καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο 
και την προσφορά τους." 
  
*** Το κεφάλαιο Ζ΄µετονοµάσθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4  
παρ.∆ Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
                                
 
 Η' (Θ). Λοιπές υποχρεώσεις. 
  
        "1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω  
από τριάντα εργάσιµες ηµέρες, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Για το παράπτωµα αυτό το αρµόδιο 
πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει την ποινή της οριστικής παύσης. 
 
  2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. έχει 
την υποχρέωση µέσα σε τρεις µήνες από το διορισµό του να εγκατασταθεί 



και να διαµένει µόνιµα στον τόπο, όπου εδρεύει το Τ.Ε.Ι., η Σχολή, το 
Τµήµα ή το Παράρτηµα που ανήκει η θέση του. 
 
  β) Η µη τήρηση των υποχρεώσεων του στοιχείου α' ή η µεταγενέστερη 
µεταβολή της µόνιµης διαµονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, για το 
οποίο µπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης." 
 
*** Το κεφάλαιο Η΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.∆ Ν.2916/2001, 
    ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
 
      
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                    Β. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
  
                           Αρθρο 21 
  
                     Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 
 
  1. α) Τα µέλη του ειδικού τεχνικού προσωπικού (Ε.Τ.Π.) είναι µόνιµοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδοµής στη λειτουργία των 
Τ.Ε.Ι.,  προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες για την 
αρτιότερη εκτέλεση του έργου τους. 
 
  "β. Τα µέλη του Ε.Τ.Π.: Προετοιµάζουν τις ασκήσεις των σπουδαστών για την  
αποτελεσµατικότερη οργάνωση και διεξαγωγή των φροντιστηριακών, πρακτικών και  
εργαστηριακών ασκήσεων, επικουρούν τα µέλη Ε.Π στην εκτέλεση των πρακτικών  
και εργαστηριακών ασκήσεων και είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και συντήρηση του  
εργαστηριακού εξοπλισµού. Για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου τα  
µέλη του ΕΤ.Π προσφέρουν έργο σε εργαστήρια του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού  
χώρου άλλων τµηµάτων του ίδιου Τ.Ε.Ι." 
 
*** Η περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.9 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  2. α) Οι θέσεις του Ε.Τ.Π. ανήκουν στα τµήµατα και κατανέµονται στις 
οµάδες µαθηµάτων και τα εργαστήρια,σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Σε 
ειδικές  περιπτώσεις  που προβλέπονται απο τον εσωτερικό κανονισµό του 
Τ.Ε.Ι. είναι δυνατό να υπάρχουν θέσεις Ε.Τ.Π. που ανήκουν στις σχολές ή 
το Τ.Ε.Ι. 
         
     "β) Ως προσόντα διορισµού για το Ε.Τ.Π. ορίζονται : 
 
  i) πτυχίο Τ.Ε.Ι.  "ή ισότιµο αυτού πτυχίο σχολής της ηµεδαπής ή της  
αλλοδαπής"  και 
 
  ii) τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελµατική πείρα. 
 
  Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να είναι αντίστοιχα της θέσης που 
πρόκειται να πληρωθεί. 
 
*** Η εντός " " φράση του στοιχείου i) προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.9  
Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  γ) Το ανώτατο όριο διορισµού σε θέσεις Ε.Τ.Π., που ορίζεται σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, µπορεί να αυξηθεί µέχρι το 45ο κατά ίσο 



αριθµό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου από την κτήση του αντίστοιχου 
πτυχίου σε τριτοβάθµια ιδρύµατα του εσωτερικού ή εξωτερικού." 
 
 *** Το εδάφ.β' αντικαταστάθηκε ως άνω  και το εδάφ. γ'προστέθηκε 
     µε την παρ.15 άρθρ.1  Ν.2621/1998 Α 136 
 
  "3. Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του Ε.Τ.Π., στην οποία  
αναφέρονται η ειδικότητα της θέσης και τα απαιτούµενα προσόντα, καθώς και η  
επιλογή γιο διορισµό γίνονται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι, ύστερα από σχετική  
πρόταση του Συµβουλίου του Τµήµατος, όπου ανήκει η θέση. Ο διορισµός γίνεται  
µε πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα  
της Κυβερνήσεως, αφού προηγουµένως ασκηθεί ο προβλεπόµενος από τις σχετικές  
διατάξεις έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευµάτων." 
  
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.9 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α  
260/17.10.2005. 
 
  4. α) Τα µέλη του Ε.Τ.Π. διορίζονται µε διετή δοκιµαστική θητεία, 
µετά τη λήξη της οποίας κρίνονται για µονιµοποίηση. Σε περίπτωση 
αρνητικής κρίσης απολύονται. 
  
  β) Η κρίση για µονιµοποίηση των µελών του Ε.Τ.Π., γίνεται από το 
συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µετά απο έκθεση του υπευθύνου της οµάδας µαθηµάτων 
ή εργαστηρίου ή του προϊσταµένου της λειτουργικής µονάδας ή υπηρεσίας 
και γνώµη του συµβουλίου,  που κατά περίπτωση ανήκει ο κρινόµενος. 
 
  5. Τα µέλη του Ε.Τ.Π., προκειµένου να διεκδικήσουν θέσεις Ε.Π. στο 
Τ.Ε.Ι., διευκολύνονται απο τα αρµόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. για απόκτηση 
των απαιτούµενων προσόντων,χωρίς να παρακωλύεται η υπηρεσία ή να  
παραβιάζεται ο εσωτερικός κανονισµός. Κατά την κρίση µελών του Ε.Τ.Π. 
για  θέσεις Ε.Π. συνεκτιµάται και η προηγούµενη ευδόκιµη υπηρεσία τους 
στο Τ.Ε.Ι. 
  
  6. Για την κάλυψη απρόβλεπτων και επείγουσων  αναγκών είναι δυνατή η 
πρόσληψη εκτάκτων µελών του Ε.Τ.Π. µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου  χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών  
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης καθώς και η 
αποζηµίωση του έκτακτου Ε.Τ.Π. και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  7. Τα µέλη του Ε.Τ.Π. λαµβάνουν εκπαιδευτική άδεια σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. 
 
  8. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα σχετικά µε τις 
διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και  
κρίσης των µελών του Ε.Τ.Π., το ωράριο εργασίας καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο σχετικό θέµα. 
 
  "9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 εφαρµόζονται αναλόγως 
και για τις κενές οργανικές θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι.." 
 
 *** Η παρ.9 προστέθηκε µε το άρθρο 3 Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
 
 "10. Για τις µητέρες µέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. ο χρόνος εργασίας µειώνεται κατά  
δύο ώρες εβδοµαδιαίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας µέχρι δύο ετών. Οι µητέρες  
µέλη Ε.Τ.Π. δικαιούνται εννέα µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή τέκνου,  
εφόσον δεν κάνουν χρήση του κατά το προηγούµενο εδάφιο µειωµένου ωραρίου." 
 
*** Η παρ.10 προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρ.9 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 



 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 22 
 
                ∆ιοικητικό προσωπικό των Τ. Ε. Ι. 
  
  1. Το διοικητικό προσωπικό (∆ Π ). των Τ. Ε. Ι αποτελείται από τους 
διοικητικούς τεχνικούς και βοηθητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις 
διοικητικές, οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες του και συγκροτείται 
κατά κλάδους και ειδικότητες σύµφωνα µε το άρθρο 23 του νόµου αυτού. 
  
  2. Τα µέλη του ∆.Π. είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι και για όλα τα  
θέµατα  υπηρεσιακής τους  κατάστασης  όπως  επίσης  και  για  θέµατα  
ασφαλιστικά και υγειονοµικής περίθαλψης εφαρµόζονται οι κείµενες για  
τους δηµοσίους διοικητικούς υπαλλήλους διατάξεις. 
 
  3. α) Προϊστάµενος των υπηρεσιών διοικητικής µέριµνας (Υ.∆.Μ.) του 
άρθρου 6 είναι ο γενικός γραµµατέας ο οποίος είναι ο ανώτερος  
διοικητικός υπάλληλος του Τ.Ε.Ι και διευθύνει τις διοικητικές,  
οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες του ιδρύµατος. Εποπτεύει τις 
γραµµατείες των σχολών σε θέµατα διοικητικής και γραµµατειακής  
λειτουργίας και οργάνωσης και ασκεί καθήκοντα εκκαθαριστή αποδοχών του 
προσωπικού.                                                         
 
  "β) Ο Γενικός Γραµµατέας της Υπηρεσίας ∆ιοικητικής Μέριµνας (Υ.∆.Μ.) 
προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό του οικείου Τ.Ε.Ι. και εκλέγεται 
για τριετή θητεία από τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. 
 
  Ο Γενικός Γραµµατέας διατηρεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, την 
οργανική του θέση και εξελίσσεται βαθµολογικά σε αυτή, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Αν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τη λήξη 
της θητείας του, συνταξιοδοτείται κατά τις κείµενες  διατάξεις και µε 
αποδοχές του βαθµού της οργανικής του θέσης. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων ρυθµίζονται θέµατα υποβολής 
υποψηφιοτήτων, διαδικασίας εκλογής, διορισµού, ανάληψης καθηκόντων, 
ανανέωση θητείας, έκδοσης σχετικών πράξεων, κάθε σχετικό θέµα που αφορά 
την παραπάνω διαδικασία, καθώς και θέµατα αναπλήρωσης του Γενικού 
Γραµµατέα όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ή προσωρινής ανάθεσης 
καθηκόντων Γενικού Γραµµατέα σε υπάλληλο του Τ.Ε.Ι., όταν στο Τ.Ε.Ι. 
δεν υπάρχει διοικητικός υπάλληλος µε τα προσόντα αυτά." 
 
  "γ) Προσόντα διορισµού σε θέση Γενικού Γραµµατέα είναι : 
 
  i) Πτυχίο Τµήµατος Νοµικής ή Πολιτικής Επιστήµης ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Α.Ε.Ι. ή Οικονοµικού Τµήµατος Α.Ε.Ι. ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Λογιστικής Τ.Ε.Ι., της ηµεδαπής ή ισότιµο εξωτερικού. 
 
  ii) Τουλάχιστο δεκαετής επιτυχής διοικητική εµπειρία από την οποία η 
πενταετής να είναι σε θέση προϊσταµένου Υ.∆.Μ. Τ.Ε.Ι.. 
 
  Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ξένες 
γλώσσες και συγγραφική δραστηριότητα σε διοικητικά ή εκπαιδευτικά 
θέµατα." 
 
 *** Τα εδάφ.β'και γ' αντικαταστάθηκαν ως άνω  
     µε την παρ.16 άρθρ.1 Ν.2621/1998 Α 136 



 
  4. Ως προς τα προσόντα τον τρόπο και τη διαδικασία διορισµού και 
εξέλιξης των υπόλοιπων µελών του ∆.Π. και για κάθε άλλο σχετικό θέµα 
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων υπαλλήλων. Τα ειδικά 
τυπικά προσόντα καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  5. Τα µέλη του ∆.Π. που συµπληρώνουν πενταετή πραγµατική υπηρεσία σε 
ένα Τ.Ε.Ι. µπορούν να µεταταγούν σε άλλο Τ.Ε.Ι. Η µετακίνηση τους στη 
νέα θέση πραγµατοποιείται µόνον εφόσον πληρώθε η θέση που κατέχουν οι 
διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για το γενικό γραµµατέα των Υ.∆.Μ. 
 
  6. Για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών είναι 
δυνατή µε απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,  Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών µετά από πρόταση του 
συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. η πρόσληψη έκτακτου ∆.Π. µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
  "7. Για όσους προιστανται των γραµµατειών των Σχολών και των Τµηµάτων 
των Τ.Ε.I. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 13του Ν. 2817/2000." 
 
 *** Η παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρο 3 Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.άρθρο 3 του Π∆ 211/2004 (Α΄ 189), σχετικά  
      µε σύσταση θέσεων προσωπικού που προσαυξάνουν τις  
      αντίστοιχες θέσεις του παρόντος άρθρου. 
      ------------------------------------------------------- 
 
  
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΒΛ. σχ. και άρθρ.4 Ν.3027/2002  
 
                         Αρθρο 23 
 
               Σύσταση και κατανοµή θέσεων προσωπικού     
  
  1. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των 
Τ.Ε.Ι. και του Ι.Τ.Ε συνιστώνται ο παρακάτω θέσεις: 
  
                   Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
  
Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) 
    
α) Καθηγητών και 
   
β) Επίκουρων καθηγητών                      θέσεις       900 
    
γ) Καθηγητών εφαρµογων                         "        1100 
 
Β. Θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε Π.) 
 
 α) Ξένων γλωσσών                           θέσεις       150 
 
 β) Σωµατικής αγωγής                          "           20 



 
Γ.  Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ Π.) 
 
 α) Με µισθ. κλιµάκιο    7ο                 θέσεις        50 
 
 β) Με µισθ. κλιµάκιο 5ο-6ο                    "         150 
 
 γ) Με µισθ. κλιµάκιο 1ο-4ο                    "         400 
  
                                           Σύνολο        600 
   
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.23 άρθρ. 13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003, 
    ορίζεται ότι: 
"23. Συνιστώνται εκατό θέσεις Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και πενήντα θέσεις  
Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και προστίθενται στις αντίστοιχες θέσεις του  
άρθρου 23 του Ν. 1404/1983." 
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 4 Π∆ 105/2005,ΦΕΚ Α 142 ορίζεται ότι: 
"Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες  
θέσεις του άρθρου 23 του ν. 1404/1983, όπως συµπληρώθηκε το άρθρο αυτό και  
ισχύει, οι οποίες κατανέµονται στο ΤΕΙ Χαλκίδας, καθώς και στα άλλα ΤΕΙ και  
την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) µε  
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο  
23, παρ. 2 του ν. 1404/1983, καθώς και το άρθρο 4 του ν. 3027/2002 (Α 152): 
Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)  
α) Καθηγητών                                6 θέσεις 
β) Αναπληρωτών Καθηγητών                    5 θέσεις 
γ) Επίκουρων Καθηγητών                      4 θέσεις 
δ) Καθηγητών Εφαρµογών                      4 θέσεις 
 
Β. Θέσεις ∆ιοικητικού Προσωπικού (∆.Π.)  
α) Κατηγορίας Π.Ε.  
Κλάδος ∆ιοικητικός - Οικονοµικός             2 θέσεις 
β) Κατηγορίας Τ.Ε.  
Κλάδος ∆ιοικητικός- Λογιστικός               2 θέσεις 
γ) Κατηγορίας ∆.Ε.  
Κλάδος ∆ιοικητικών - Γραµµατέων              1 θέση 
δ) Κατηγορίας Υ.Ε.  
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού                 2 θέσεις 
Γ. Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού:       2 θέσεις" 
 
 
 
                        
  ∆.  Θέσεις ∆ιοικητικού Προσωπικού (∆ Π.). 
 
 1. Κλάδος γενικών γραµµατέων µε βαθµό 
    3ο-2ο                                   θέσεις        11 
  
 2. Κλάδος ΑΤΙ διευθυντών αγροκτηµάτων 
 
     α) Με βαθµό    3ο-2ο                   θέσεις         1 
 
     β) Με βαθµό    7ο-4ο                     "            3 
  
                                            Σύνολο         4 
  
 3. Κλάδος ΑΤ2 διοικητικός: 
    
     α) Με βαθµο 3ο-2ο                      θέσεις        10 
    
     β) Με βαθµο 5ο-4ο                         "          22 
    



     γ) Με βαθµο 8ο-6ο                         "          43 
  
                                            Σύνολο        80 
  
  4. Κλάδος ΑΤ3 λογιστικός. 
    
      α) Με βαθµό 3ο-2ο                     θέσεις         3 
    
      β) Με βαθµό 5ο-4ο                       "            6 
    
      γ) Με βαθµό 8ο-6ο                       "           11 
  
                                           Σύνολο         20 
  
  5. Κλάδος ΑΤ4 ιατρών 
    
      α) Με βαθµό 2ο                        θέσεις         2 
    
      β) Με βαθµό 6ο-3ο                        "           8 
  
                                           Σύνολο         10 
    
  6. Κλάδος ΑΤ5 αναλυτών-προγραµµατιστών Η/Υ: 
    
      α) Με βαθµό 3ο-2ο                     θέσεις         2 
    
      β) Με βαθµό 7ο-4ο                       "            8 
  
                                            Σύνολο        10 
  
  7. Κλάδος ΑΡ1 διοικητικός. 
    
      α) Με βαθµό 3ο-2ο                     θέσεις       14 
    
      β) Με βαθµό 5ο-4ο                        "         43 
    
      γ) Με βαθµό 9ο-6ο                        "         93 
  
                                         Σύνολο         150 
  
   8. Κλάδος ΑΡ2 λογιστικός. 
    
       α) Με βαθµό 3ο-2ο                    θέσεις        4  
    
       β) Με βαθµό 5ο-4ο                       "         12 
    
       γ) Με βαθµό 9ο-6ο                       "         24 
  
                                         Σύνολο          46 
  
    9 Κλάδος ΑΡ3 νοσοκόµων: 
    
       α) Με βαθµό 3ο-2ο                    θέσεις        2 
    
       β) Με βαθµό 5ο-4ο                      "           6 
    
       γ) Με βαθµό 9ο-6ο                      "          12 
  
                                         Σύνολο          20 
  
   10. Κλάδος ΑΡ4 εποπτών αγροκτήµατος. 
    
        α) Με βαθµό 3ο-2ο                   θέσεις        3 



    
        β) Με βαθµο 5ο-4ο                      "         12 
    
       γ) Με βαθµο 9ο-6ο                       "         30 
    
                                          Σύνολο         45 
  
  11. Κλάδος ΑΡ5 προϊσταµένων υπηρεσιών συντήρησης 
    
       α) Με βαθµό 3ο-2ο                    θέσεις        1 
    
       β) Με βαθµό 5ο-4ο                      "           3 
 
       γ) Με βαθµό 9ο-6ο                      "           6 
  
                                         Σύνολο          10 
    
  12. Κλάδος ΑΡ6 βιβλιοθηκονόµων 
    
      α) Με βαθµό 3ο-2ο                     θέσεις        2 
    
      β) Με βαθµό 5ο-4ο                       "           6 
    
      γ) Με βαθµό 9ο-6ο                       "          12 
  
                                           Σύνολο        20 
 
  13. Κλάδος ΑΡ7 αναλυτών-προγραµµατιστών Η/Υ 
    
      α) Με βαθµό 3ο 2ο                     θέσεις        1 
    
      β) Με βαθµό 5ο-4ο                        "          3 
    
      γ) Με βαθµό 9ο-6ο                        "          6 
  
                                       Σύνολο            10 
                                                          
  14. Κλάδος ΜΕ1 διοικητικός 
    
        α) Με βαθµό 5ο-4ο                    θέσεις      65 
    
        β) Με βαθµό 10ο-6ο                      "       185 
  
                                           Σύνολο       250 
 
   15. Κλάδος ΜΕ2 λογιστικός 
 
         α) Με βαθµό  5ο-4ο                 θέσεις       12 
 
         β) Με βαθµό 10ο-6ο                    "         38 
 
                                           Σύνολο        50 
  
  16. Κλάδος ΜΕ3 δακτυλογράφων. 
 
        α) Με βαθµό  5ο-4ο                  θέσεις       12 
 
        β) Με βαθµό 10ο-6ο                     "         38 
 
                                          Σύνολο         50 
  
  17. Κλάδος ΜΕ4 τηλεφωνητών. 
 



        α) Με βαθµό  5ο-4ο                     θέσεις     5 
 
        β) Με βαθµό 10ο-6ο                       "       15 
  
                                            Σύνολο       20 
 
  18. Κλάδος ΜΕ5 χειριστών µηχανηµάτων αναπαραγωγής: 
 
        α) Με βαθµό  5ο-4ο                  θέσεις        5 
 
        β) Με βαθµό 10ο-6ο                     "         25 
 
                                           Σύνολο        30  
  
  19. Κλάδος ΜΕ6 γεωργοτεχνιτών 
 
       α) Με βαθµό  5ο-4ο                   θέσεις       10 
 
       β) Με βαθµό 10ο-6ο                     "          40 
  
                                          Σύνολο         50 
 
  Ε. Θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού. 
 
   20. Κλάδος ΣΕ1 φυλάκων-επιστατών: 
 
         Με βαθµούς 12ο-7ο                  θέσεις      60 
 
   21. Κλάδος ΣΕ2 αποθηκαρίων. 
 
         Με βαθµούς 12ο-7ο                  θέσεις      10 
 
   22. Κλάδος ΣΕ3 νυκτοφυλάκων 
 
         Με βαθµούς 12ο-7ο                  θέσεις      45 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.31 περ. στ άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α  
152/28.6.2002:  
  "στ) Συνιστώνται θέσεις µελών ΕΡ.∆Ι.Π. ανά βαθµίδα ως ξής: 2 θέσεις  
στην Α' βαθµίδα, 3 θέσεις στη Β' βαθµίδα και 3 θέσεις στη Γ βαθµίδα. Οι  
θέσεις αυτές προστίθενται στις θέσεις της περίm. Ι της παρ. 1 του άρθρου  
23 του Ν. 1404/1983". 
 
 
       ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
  
  1. Κλάδος οδηγών-τεχνιτών συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων  
                                                   θέσεις  100 
    
  2. Κλάδος τεχνιτών και χειριστών γεωργικών µηχανηµάτων και 
σταυλιτών                                          θέσεις  30 
 
  3. Κλάδος κηπουρών                               θέσεις  20 
 
  4. Κλάδος καθαριστριών                           θέσεις 230. 
  
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
      Η παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει ότι: 
     "Στις θέσεις της παρ. 1 περίπτ. ΙΙ του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 
προστιθενται και δύο (2) θέσεις δικηγόρων στον Αρειο Πάγο ή το Εφετείο, 
µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια µηνιαία αµοιβή, κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα περι ∆ικηγόρων. Οι θέσεις αυτές κατανέµονται, ανά µια, στο 



Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι. µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα που εχουν σχέση µε τη 
διαδικασία και τους ορους προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων αυτών και 
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Οι δικηγόροι που κατέχουν τις 
θέσεις αυτές γνωµοδοτούν ύστερα από ερώτηµα του Συµβουλίου και 
εκπροσωπούν το οικείο Τ.Ε.Ι. ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής, µε 
έγγραφη εντολή του προέδρου, που υπέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου. 
 
 
                 ΙΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. Τ. Ε. 
  
  Για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Τ.Ε. συνιστώνται στην κεντρική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οι 
ακόλουθες θέσεις που προσθέτονται στις ήδη υπάρχουσες: 
  
  α. Συµβούλων Ι.Τ.Ε.          θέσεις       7. 
   
  β. Εισηγητών Ι.Τ.Ε.          θέσεις      10. 
 
  γ. Κλάδου ΑΤ1 διοικητικού θέσεις 1 µε βαθµό 3ο-2ο. 
 
  δ. Κλάδου ΑΤ4 στατιστοκολόγων θέσεις 1 µε βαθµό 7ο-2ο. 
 
  ε. Κλάδου ΑΡ3 διοικητικού θέσεις 3 µε βαθµό 9ο-6ο. 
 
 στ. Κλάδου ΑΡ4 λογιστικού θέσεις 1 µε βαθµό 9ο-6ο. 
 
  ζ. Κλάδου ΑΡ5 βιβλιοθηκονόµων θέσεις 1 µε βαθµό 9ο-4ο. 
 
  η. Κλάδου ΑΡ6 αναλυτών - προγραµµατιστών Η/Υ θέσεις 1 µε βαθµο 9ο-6ο. 
 
  θ. Κλάδου ΜΕΙ διοικητικού θέσεις 4 µε βαθµό 10ο - 6ο. 
 
  ι. Κλάδου ΜΕ2 δακτυλογράφων θέσεις 3 µε βαθµό 10ο -6ο. 
 
  ια. Κλάδου ΣΕ1 κλητήρων θέσεις 1 µε βαθµό 12ο-7ο. 
  
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.22 άρθρ.1 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998: 
        " Οι θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών της παρ. 1 του  
άρθρου 23 του ν. 1404/1983 αυξάνονται κατά ενενήντα πέντε (95) µε  
ισάριθµη αντίστοιχη µείωση των θέσεων των Καθηγητών Εφαρµογών του ίδιου 
άρθρου". 
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.9 άρθρ.11 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78. 
 " Οι θέσεις καθηγητών εφαρµογών της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 
1404/1983 αυξάνονται κατά εκατόν εξήντα δύo (162) µε ισάριθµη 
αντίστοιχη µείωση των θέσεων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) του ίδιου άρθρου".  
 
  2. Η ανά Τ.Ε.Ι. σχολή ή τµήµα µετατροπή κατανοµή και ανακατανοµή των 
παραπάνω θέσεων και αυτών που συνιστώνται κατά τη διαδικασία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου ως και η διάρθρωση του 
προσωπικού κατά ειδικότητα και θέσεις γίνονται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση τη δυναµικότητα και 
τις πραγµατικές ανάγκες κάθε ιδρύµατος. 
 
  Με τις ίδιες αποφάσεις µπορούν ορισµένες από τις ενιαίες θέσεις 
καθηγητή - επίκουρου καθηγητή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να 
χαρακτηριστούν µόνο ως θέσεις καθηγητή. 
  
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.άρθρο 3 του Π∆ 211/2004 (Α΄ 189), σχετικά  
      µε σύσταση θέσεων προσωπικού που προσαυξάνουν τις  



      αντίστοιχες θέσεις του παρόντος άρθρου. 
      ------------------------------------------------------- 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
                       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
  
                           Αρθρο 24 
              
                        ∆ιδακτικό έργο 
    
  1. Το διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθήµατα και 
περιλαµβάνει: 
   
  α. θεωρητική διδασκαλία µαθηµάτων. 
    
  β. πρακτικές φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε 
χώρους εργασίας που αποσκοπούν στην εµπέδωση και εφαρµογή της θεωρίας 
και την απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
    
  γ. σεµινάρια επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες 
ανάλογες δραστηριότητες. 
 
  δ. πτυχιακές εργασίες και 
 
  ε. άσκηση στο επάγγελµα. 
 
  'Οπου στο εξής στο νόµο αυτόν γίνεται αναφορά σε µάθηµα εννοείται 
διδακτικό έργο προσφερόµενο σε µια ή περισσότερες από τις µορφές της 
παραγράφου αυτής εκτός από την άσκηση στο επάγγελµα. 
 
  2. Τα µέλη του Ε.Π. ή ειδικό γραφείο του τµήµατος παρέχουν συµβουλές 
στους σπουδαστές για την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών τους σε 
σχέση µε τον κανονισµό σπουδών και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. 
 
  Ακόµη το τµήµα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελµα 
προγραµµατίζει την τοποθέτηση σε θέσεις του δηµοσίου τοµέα σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351 /1983 (ΦΕΚ 56) και σε θέσεις του 
ιδιωτικού τοµέα που δηµουργούνται µε πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων 
είτε της πολιτείας.                                           
 
  Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Εργασίας καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούµενων σπουδαστών 
και τα λοιπά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ίδιων και των εργοδοτών και 
οι συνέπειες της µη τήρησης των υποχρεώσεων ως και κάθε άλλο θέµα 
σχετικό µε την άσκηση στο επάγγελµα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 25. 



    
   "Περιεχόµενο σπουδών - Επαγγελµατικά και ακαδηµαϊκά δικαιώµατα". 
 
     "1."α. Με το προεδρικό διάταγµα ίδρυσης νέων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. καθορίζεται  
και το περιεχόµενο σπουδών ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου του  
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.). Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται  
µε την ίδια διαδικασία, καθορίζεται το περιεχόµενο σπουδών και σε περίπτωση  
αλλαγής του γνωστικού αντικειµένου υπάρχοντος Τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή όταν το  
επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστηµονικού ή επαγγελµατικού τοµέα.  
Προκειµένου για Τµήµατα που ήδη λειτουργούν, χωρίς να διαθέτουν περιεχόµενο  
σπουδών. Το περιεχόµενο σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής  
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του οικείου  
Τµήµατος και γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου του Ε.ΣΥ.Π.." 
 
*** Η περ.α' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.1 
    Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  β) Το περιεχόµενο σπουδών κάθε Τµήµατος Τ.Ε.Ι. περιλαµβάνει κυρίως 
την αποστολή και το αντικείµενο σπουδών του Τµήµατος, τους γνωστικούς 
στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το 
Τµήµα επαγγέλµατος, καθώς και τη δοµή των σπουδών. 
 
  γ) Η διάρκεια σπουδών στα Τµήµατα των Τ.Ε.I. είναι κατά κανόνα οκτώ 
εξάµηνα και περιλαµβάνει τον αριθµό των εξαµηνιαίων προγραµµάτων 
διδασκαλίας και το εξάµηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη 
διάρκεια του οποίου µπορεί να πραγµατοποιείται και η καθοδηγούµενη και 
αξιολογούµενη άσκηση στο επάγγελµα. Επιτρέπεται, ανάλογα µε τη φύση και 
την έκταση του γνωστικού αντικειµένου ενός Τµήµατος Τ.Ε.Ι., να 
καθοριστεί, µε το προεδρικό διάταγµα του εδαφίου α', η διάρκεια σπουδών 
στο Τµήµα αυτό σε επτά εξάµηνα." 
 
  **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: βλ. και άρθρο 4 του Ν.3164/2003.Βλ., επίσης, και άρθρο 36  
του ιδίου Νόµου, αναφορικά µε την έναρξη ισχύος των διατάξεών του. 
 
 
  2.α) Οι σπουδές σε κάθε τµήµα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου που 
δίνει τη δυνατότητα άσκησης ενός επαγγέλµατος. 
 
 β)"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." 
 
*** Η περ. β΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.22 εδ.β άρθρ. 13 
    Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003. 
 
  γ) Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι αναγνωρίζονται επαγγελµατικά 
δικαιώµατα που καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα τα οποία 
εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού µετά από γνώµη του Σ.Τ.Ε. το 
αργότερο έξι µήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών  
Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειµένου για νέες 
ειδικότητες  ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία τους ή µε την ίδρυση 
αντίστοιχων τµηµάτων. 
 
  Με προεδρικά διάταγµατα  καθορίζονται  οι προϋποθέσεις  και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος όπου αυτή 
απαιτείται. 
 
  "3. Το πτυχίο που χορηγείται από Τµήµατα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος 
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήµια, µε 
τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης 



εκπαίδευσης." 
 
     ***Το άρθρο 25 τροποποιήθηκε  ως άνω µε την παρ.12 άρθρ.5 
        Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
   
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 26. 
       
                        Πρόγραµµα σπουδών. 
  
  1 α) Τα µαθήµατα που διδάσκονται σε κάθε τµήµα των Τ.Ε.Ι διακρίνονται 
σε γενικά υποχρεωτικά κατεπιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά. Εάν στο 
τµάµα έχει οριστεί κατεύθυνσηι αυτή χαρακτηρίζεται από την αντίστοιχη 
οµάδα κατ' επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων. 
 
   " β) Η πτυχιακή εργοσία που εκπονούν οι σπουδαστές βαθµολογείται 
ιδιαίτερα. Τα θέµατα των πτυχιακών  εργασιών πρέπει να έχουν άµεση 
σχέση µε τα πραγµατικά προβλήµατα της παραγωγής και των υπηρεσιών". 
 
     ***Μετά το εδάφ.β'τέθηκε τελεία,οι λέξεις "και", καθώς και  
       το στοιχείο γ' της περίπτωσης γ' διεγράφησαν και η  περ.γ' 
       αναδιατυπώθηκε ως άνω µε την παρ. 18 άρθρ.1 Ν.2621/1998  
       Α 136/23.6.1998 
      
  
 "2. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που  
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου του Ε.ΣΥ.Π., καθορίζονται  
ενιαία για όλα τα Τ.Ε.Ι. οι γενικοί κανόνες σχετικά µε τη σύνταξη των  
προγραµµάτων σπουδών, τις διδακτικές µονάδες, το ποσοστό µαθηµάτων επιλογής,  
το συνολικό αριθµό µαθηµάτων για λήψη πτυχίου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
 β) Το πρόγραµµα σπουδών καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µε  
βάση το αντίστοιχο περιεχόµενο σπουδών ύστερα από εισήγηση επιτροπής, που  
συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος και αποτελείται από τρία  
µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε. Π.) κατά προτίµηση βαθµίδας Καθηγητή II  
Αναπληρωτή Καθηγητή, ένα εκ των οποίων προέρχεται από Γενικό Τµήµα, εφόσον  
στο ίδρυµα λειτουργεί Γενικό Τµήµα. Το πρόγραµµα σπουδών που έχει καταρτίσει  
η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος διαβιβάζεται στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Το  
Συµβούλιο, ύστερα από γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής Σπουδών, εγκρίνει το  
πρόγραµµα ή, αν διαφωνεί, το αναπέµπει στο Τµήµα. Σε περίπτωση µη  
αυτοδυναµίας του Τµήµατος το πρόγραµµα σπουδών καταρτίζεται από το Συµβούλιο  
ή τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι.. 
 
 γ) Η Επιστηµονική Επιτροπή Σπουδών είναι πενταµελής, συγκροτείται µε απόφαση  
του Συµβουλίου ή της ∆ιοικούσας Επιτροπής κάθε Τ.Ε.Ι. για θητεία τριών ετών  
και αποτελείται από τρία τακτικά µέλη του Ε.Π. βαθµίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή  
Καθηγητή διαφορετικών ειδικοτήτων και από δύο τακτικά µέλη Ε.Π. βαθµίδας  
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος στο οποίο αφορά το καταρτιζόµενο  
πρόγραµµα." 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.2 
    Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  3. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών, 
των κατ' επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων, το περίγραµµά τους, έναν 



ενδεικτικό αριθµό εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας ανά µάθηµα στον οποίο  
περιλαµβάνεται κάθε µορφής διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 24 του ν. 1404/1983, καθώς κοι τη χρονική αλληλουχία ή  
αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Σε κάθε εξάµηνο σπουδών ειπτρέπονται µέχρι 
δύο (2) προαιρετικά µαθήµατα. 
 
  (Το πρόγραµµα σπουδών όπως και το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος 
αναθεωρείται κάθε τρία (3) σπουδαστικά έτη, όπως επιβάλλεται από τις 
εξελίξεις του αντίστοιχου επιστηµονικού και επαγγελµατικού τοµέα.  Το 
πρόγραµµα σπουδών οναθεωρείται επίσης εντός ενός (1) σπουδαστικού 
έτους, εφάσον συνιστάται σε έκθεση αξιολόγησης του Τµήµατος απά το 
Ε.ΣΥ.Π. Για την αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών  ακολουθείται η 
διαδικασία της κατάρτισής του) 
 
*** Το τρίτο,τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε την παρ.1  
    άρθρ.2 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
 
  Για τη διευκόλυνση της εκάστοτε επιτροπής  προγράµµατος και των µελών 
της ΓΣ. του Τµήµατος είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί στη Σχολή  Τράπεζα 
Πληροφοριών σχετικών µε στοιχεία ή δεδοµένα που αφορούν στην κατάσταση 
και την εξέλιξη των επιστηµονικών και επαγγελµατικών τοµέων των 
Τµηµάτων της Σχολής. 
 
    *** Το στοιχ.β'της παρ.1 και η παρ.3 αντικαταστάθηκαν ως άνω 
       µε την παρ.6 άρθρου 57 Ν.2413/1996 (Α 124). 
   
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.17 άρθρ.1  Ν.2621/1998 Α 136: 
     " Οπου στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και στο στοιχ. β' 
της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996 
αναφέρεται ο Τοµέας Τ.Ε.Ι. του ΕΣΥΠ, εφεξής και µέχρι τη λειτουργία του 
οργάνου αυτού, νοείται ότι η αρµοδιότητα αυτή ασκείται από το Ι.Τ.Ε.". 
    
  4. Με απόφαση της Γ.Σ του τµήµατος καθορίζεται η Ο.Μ. του τµήµατος που 
έχει αρµοδιότητα για τη διδασκαλία κάθε µαθήµατος. Εάν το πρόγραµµα 
σπουδών περιλαµβάνονται και µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο 
της Ο.Μ. άλλων τµηµάτων της ίδιας σχολής ή άλλων σχολών ή ανάθεση του 
αντίστοιχου διδακτικού έργου σε µέλη του Ε.Π της Ο.Μ. αυτού γίνεται µε 
απόφαση του συµβουλίου της σχολής ή του Τ.Ε.Ι ανάλογα µε την  
περίπτωση. 
 
  5. Εάν είναι περιορισµένος ο αριθµός των σπουδαστών που παρακολουθούν 
τα µαθήµατα µιας κατεύθυνσης ή ένα κατεπιλογή υποχρεωτικό ή προαιρετικό 
µάθηµα είναι δυνατό µε απόφαση του συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. µετά από 
πρόταση της Γ.Σ του τµήµατος να ανασταλεί η διοργάνωση των µαθηµάτων 
αυτών. 
 
  6. Με την επιφύλαξη της προηγουµένης παραγράφου το τµήµα µεριµνά 
ώστε όλα τα υποχρεωτικά και κατεπιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα µιας 
κατεύθυνσης να διδάσκονται σε κάθε διδακτικό εξάµηνο.          
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 



                           Αρθρο 27. 
 
                       Κανονισµός σπουδών. 
  
  1. Για την εισαγωγή σπουδαστών στα Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται οι διατάξεις 
που κάθε φορά ισχυουν για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. 
 
  2. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει 
την 31 η Αυγούστου του εποµένου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η 
Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του εποµένου και 
περιλαµβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους. Τα διδακτικά εξάµηνα 
από τα οποία το πρώτο ονοµάζεται χειµερινό και το δεύτερο εαρινό 
εξάµηνο. Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και το  εαρινό 
λήγει το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου. 
 
  3.α) Κάθε διδακτικό εξάµηνο περιλαµβάνει 15 πλήρες εβδοµάδες για 
διδασκαλία και από δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας δύο εβδοµάδων η 
καθεµιά. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάµηνο γίνεται το 
πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους. 
 
  β) Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα µαθήµατα. Σε περίπτωση 
αποτυχίας το µάαθηµα επαναλαµβάνεται. 
 
  γ) Απόκλιση από τις ρυθµίσεις του προηγουµένου εδαφίου α) είναι δυνατή 
σε εξαιρετικές περπτώσεις και µόνο µε απόφαση του συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. 
και έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σε κάθε  
περίπτωση εάν ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε 
ένα µάθηµα είναι για οποιονδήποτε λόγο µικρότερος από τα δύο τρίτα 
(2/3) του προβλεπόµενου στο πρόγραµµα σπουδών για όλο το διδακτικό 
εξάµηνο το µάθηµα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. Με αποφάσεις του 
εξάµηνο το µάθηµα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. Με αποφάσεις του 
συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. είναι δυνατή η οργάνωση και λειτουργία θερινών ή 
πέρα από το κανονικό ωράριο προγραµµάτων για ταχύρρυθµη διδασκαλία ή 
συµπλήρωση ύλης εξαµήνου. 
  
  ***Το στοιχείο α) προστέθηκε στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 27 µε 
     το άρθρο 71, παρ. 16 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) και ισχύει από  
     την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.1404/1983. 
  
  "4. Κάθε Τ.Ε.Ι. καταρτίζει, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, νέο Κανονισµό Σπουδών µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του κάθε Τ.Ε.Ι., η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία 
των 2/3 του συνόλου των µελών που τη συγκροτούν και η οποία εγκρίνεται 
ως προς τη νοµιµότητά της και την πληρότητά της από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων." 
  
    *** Η παρ.4 που είχε αντικατασταθεί  µε την παρ.6 άρθρου 57 
        Ν.2413/1996 (Α 124) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω 
        µε την παρ. 19 άρθρ.1 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998             
                                         
  5. Σπουδαστής ενός τµήµατος γίνεται πτυχιούχος όταν: 
  ι)έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά κατεπιλογή 
υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά   µαθήµατα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κανονισµού σπουδών και του εσωτερικού κανονισµού ιι)έχει 
εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και ιιι) έχει περατώσει την πρακτική 
άσκηση στο επάγγελµα. 
 
  6. Κάθε σπουδαστής µπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των 
σπουδών του για ένα ή δύο εξάµηνα.  Η διαδικασία αυτή µπορεί να 
επαναληφθεί για µία ακόµη φορά αφού ο σπουδαστής έχει φοιτήσει 
τουλάχιστον για ένα έτος στο τµήµα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής των 
σπουδών ο σπουδαστής δεν απολαµβάνει τις παροχές του άρθρου 31 του 



νόµου αυτού µπορεί όµως να κάνει χρήση των εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων. 
 
  7. Ειδικά για τους εργαζοµένους σπουδαστές είναι δυνατή η διοργάνωση 
και λειτουργία τµηµάτων πέρα από το κανονικό ωράριο  σπουδών.Η διάρκεια 
οι προϋποθέσεις φοίτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για τα 
τµήµατα αυτά ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη ή πρόταση του συµβουλίου του τµήµατος και 
του Ι.Τ.Ε. 
 
  8. Η διαβεβαίωση των πρωτοετών σπουδαστών η καθοµολόγηση των 
πτυχιούχων και ο τύπος των χορηγουµένων πτυχίων καθορίζονται µε 
προεδρικά  διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 28. 
       
                    Ειδικά προγράµµατα 
  
  1. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Τ.Ε.Ι. µπορούν να αναλαµβάνουν  
τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραµµάτων επιµόρφωσης 
µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σπουδών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού. 
 
  2. α) Τα προγράµµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης απευθύνονται σε 
απόφοιτους δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν σκοπό 
την επιµόρφωση και την ενηµέρωση πάνω σε θέµατα που προκύπτουν από την 
εξέλιξη της επιστήµηςι της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Τα προγράµατα 
αυτά έχουν διάρκεια έως είκοσι (20) εβδοµάδες. 
 
  β) Η οργάνωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης το 
περιεχόµενο σπουδών και η διάρκειά τους, οι προϋποθέσεις φοίτησης σε 
αυτά, ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών, ο τύπος των 
πιστοποιητικών που χορηγούνται στους απόφοιτους των προγραµµάτων αυτών 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται µετά από 
γνώµη ή πρόταση του αντίστοιχου Τ.Ε.Ι και του Σ.Τ.Ε. 
 
      "3. α) Τµήµατα Τ.Ε.Ι. µπορούν να συµπράττουν στη λειτουργία 
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που διοργανώνονται σε 
Πανεπιστήµια εσωτερικού ή οµοταγή εξωτερικού, µε τη συµµετοχή σε αυτά 
µελών Ε.Π. ή τη διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων. 
 
  β) Τµήµατα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από 
τα οικεία όργανα αξιολόγησης των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
µπορούν, µε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για 
τη διεξαγωγή των Π.Μ.Σ., να συνδιοργανώσουν διατµηµατικά Π.Μ.Σ. µε 
Πανεπιστήµια εσωτερικού ή οµοταγή εξωτερικού. 
 
  γ) Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα 
Πανεπιστήµια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου αυτής." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.13 άρθρ.5 



    Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
   
  "4. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται στους αποφοίτους των προγραµµάτων  
επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και τα  
πιστοποιητικά των προγραµµάτων εξειδίκευσης που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται  
στα προγράµµατα που συνεχίζουν να εκτελούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της  
παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, δεν αποτελούν τίτλους σπουδών." 
 
*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.4 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευµάτων 
και Ερευνας και Τεχνολογίας  µετά από γνώµη των οικείων Τ.Ε.Ι.  
εγκρίνονται προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας σε Τ.Ε.Ι. χωριστά ή από 
κοινού µε άλλα Τ.Ε.Ι. και κατανέµονται σχετικές  πιστώσεις. 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Οι παρ.5 και 6 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
ορίζουν ότι:"Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  
µπορει να επιδοτούνται ερευνητικές δραστηριότητες των Τ.Ε.Ι. µέσω των  
Ειδικών Λογαριασµών. Η διάταξη της παρ. 5 του αρθρου 28 του ν. 1404/1983 
διατηρειται σε ισχύ, για κοινά προγράµµατα των υπουργείων που 
αναφέρονται σ' αυτήν. 
6. Για τα ερευνητικά και επιµορφωτικά προγράµµατα που µετέχουν 
εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ι. εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 16 του 
αρθρου 28 του ν. 2083/1992." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ  
                        ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
   
                            Αρθρο 29 
       
                      Σπουδαστικοί σύλλογοι 
 
  1. Σε κάθε σχολή των Τ.Ε.Ι. λειτουργεί ένας σπουδαστικός σύλλογος ως 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 
  
 "Ενας σπουδαστικός σύλλογος λειτουργεί και σε κάθε Παράρτηµα." 
 
 ***Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε  µε το 
       άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296) 
       και αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.4 
       Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  2. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στα συλλογικά οργανα και τα ειδικά 
σώµατα εκλεκτόρων που προβλέπονται από το νόµο αυτόν εκλέγονται 
αναλογικά από τα µέλη των συλλόγων που ανήκουν κατά τις ετήσιες  
εκλογές τους. Προκειµένου για εκπροσώπηση σε επίπεδο Ο.Μ. ή τµήµατος η 
εκλογή των εκπροσώπων γίνεται µεταξύ των σπουδαστών των τµηµάτων ή των 
Ο.Μ. Η διαδικασία εκλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται 
από τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι ύστερα από γνώµη των σπουδαστικών 
συλλόγων και της Ε.Σ.Ε.Ε. 
 
  3. Τα διοικητικά συµβούλια των σπουδαστικών συλλόγων των σχολών 
υποχρεούνται να καταθέτουν στην οικεία σχολή αντίγραφο και κάθε 
τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου τους και ακόµα να γνωρίζουν 
έγγραφα στους οικείους φορείς ονοµαστικό κατάλογο των εκπροσώπων τους 
στα διάφορα συλλογικά όργανα κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού. 



 
                             Αρθρο 30 
 
                       Εκπαιδευτικά βοηθήµατα 
  
  1. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωµα να κάνουν χρήση όλων των εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων και µέσων µε τα οποία είναι εξοπλισµένο το Τ.Ε.Ι. σύµφωνα 
µε τον εσωτερικό κανονισµό και τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του 
Τ.Ε.Ι. 
 
  2. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά 
βιβλία και οι διδακτικές σηµειώσεις για τα µαθήµατα που παρακολουθούν. 
∆εν χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία σε σπουδαστές:   
 ι ) που παρακολουθούν ένα πρόγραµµα σπουδών για λήψη δευτέρου πτυχίου 
και ιι) για µαθήµατα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά και για τα 
οποία τους έχουν ήδη χορηγηθεί δωρεάν βιβλία. Στους σπουδαστές της 
περίπτωσης ι' της παραγράφου αυτής χορηγούνται τα διδακτικά βιβλία σε 
τιµή κόστους όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 31. 
       
                        Σπουδαστική µέριµνα 
  
  1.α) Σε κάθε Τ.Ε.Ι. ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την 
επωνυµία "σπουδαστική λέσχη" που έχει σκοπό την υλοποίηση των 
σπουδαστικών παροχών και διευκολύνσεων του άρθρου αυτού και  γενικότερα 
τη µέριµνα για τη διαβίωση την πολιτιστική καλλιέργεια την ψυχαγωγία 
και την άθληση των σπουδαστών. 
 
  β) Για την εκπλήρωση της αποστολής της η σπουδαστική λέσχη: ι) 
επιχορηγείται κάθε χρόνο από το κράτος ιι) αξιοποιεί περιουσιακά  
στοιχεία και εγκαταστάσεις που εκχωρούνται σε αυτή από το Τ.Ε.Ι. ή 
άλλες υπηρεσίες  ιιι) αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες  
ιιν) δέχεται δωρεές κληρονοµίες κληροδοσίες και λοιπές κάθε φύσης  
εισφορές και ν) συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες και ειδικότερα µε το εθνικό  
ίδρυµα νεότητας. 
    
  ***Από την περίπτωση ιιι)  απαλείφθηκε η φράση  "και µε την µορφή της 
     αυτοδιαχείρισης" µε το άρθρο 71, παρ.11 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α  
     167). 
     
   
  γ) Το ∆.Σ. της σπουδαστικής λέσχης απαρτίζεται από τον πρόεδρο του  
Τ.Ε.Ι. ή  το νόµιµο αναπληρωτή του ως πρόεδρο και από ίσο αριθµό µελών 
Ε.Π. και σπουδαστών. 
 
  Με προεδρικά διατάγµαται που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζονται οι 
λεπτοµέρειες για  τη συγκρότηση του ∆.Σ. τη διοίκηση, οργάνωση, 
λειτουργία και διαχείρηση των πόρων των σπουδαστικών λεσχών. 
 
 "δ) Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και 



Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. της οικείας σπουδαστικής λέσχης 
καθορίζονται: 
 
  ι) Η σύσταση, κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων 
κάθε κατηγορίας, βαθµού ή ειδικότητας µόνιµου ή µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας προσωπικού. 
 
  ιι) Τα τυπικά και ειδικά προσόντα διορισµού, καθώς και ο εισαγωγικός 
βαθµός των θέσεων κάθε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. 
 
  ιιι) Η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, ο βαθµός και τα τυχόν 
απαιτούµενα ειδικά προσόντα των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων 
καθώς και οι οργανικές µονάδες για τις οποίες, λόγω της ειδικής φύσης 
του έργου τους, καθήκοντα προϊσταµένων µπορούν να ανατίθενται σε 
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
 
  ιν) Το αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 
υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο. 
 
  ε) Για την αντιµετώπιση εποχιακών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
είναι δυνατή, µε απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. 
της σπουδαστικής λέσχης, η πρόσληψη έκτακτου διοικητικού προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
 
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 70 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167): 
 "18. Το εδάφιο ε΄ του άρθρου 31 του ν. 1404/1983, όπως προστίθεται 
 µε την παράγραφο 10 του άρθρου 71 του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται  
 ανάλογα και για τις φοιτητικές λέσχες των Α.Ε.Ι. 
 
  στ) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόµου αυτού ισχύει 
και για το µόνιµο προσωπικό των "σπουδαστικών λεσχών". 
 
  ζ) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της λέσχης, ο τρόπος οργάνωσης και 
λειτουργίας εστιατορίων, κυλικείων, εντευκτηρίων και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, που 
εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. των λεσχών". 
 
    ***Τα εδάφια δ',ε', στ' και ζ' προστέθηκαν στο άρθρο 31, µε το άρθρο 
       71, παρ. 10 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 
 
  "2. α) Η "σπουδαστική λέσχη" κάθε Τ.Ε.Ι. αναλαµβάνει επιχειρηµατικές  
δραστηριότητες είτε µε τη µορφή της αυτοδιαχείρισης είτε µε τη µορφή  
αµιγούς δηµόσιας επιχείρισης είτε µε τη µορφή µεικτής οικονοµίας, ανώνυµης  
εταιρείας  ή  συνεταιρισµού ,  που  λειτουργούν  µε  ιδιωτικοοικονοµικά  
κριτήρια. Οι διατάξεις των άρθρων 35, 36 (πλην της παραγράφου 3), 37,  
38, 39, 41, 43 και  46 (µόνο η παράγραφος 2) του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18) έχουν  
ανάλογη  εφαρµογή  και  για  τις  επιχειρηµατικές  δραστηριότητες  των  
"σπουδαστικών λεσχών" των Τ.Ε.Ι. µε τις εξής προσαρµογές: όπου  
αναφέρεται: 
 
  ι) δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο νοείται το ∆.Σ. της λέσχης, 
 
  ιι) Υπουργός Εσωτερικών νοείται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, 
 
  ιιι) διάθεση πόρων για κοινωφελή έργα, νοείται η διάθεση των πόρων 
για την επίτευξη των σκοπών της λέσχης και 
 
  ιν) γνώµη της Κεντρικής ύΕνωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας δεν 
απαιτείται. 



 
  β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Υπουργών Εµπορίου 
και Οικονοµικών, όπου απαιτείται, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα  
σχετικά µε τη σύνθεση και συγκρότηση των συµβουλίων των επιχειρήσεων, 
καθώς και τα µέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή φορείς που θα 
εκπροσωπούνται σε αυτά, η πλειοψηφία των ∆.Σ. των λεσχών που απαιτείται 
για τη λήψη αποφάσεων ίδρυσης επιχειρήσεων, τις µορφές, τις 
προϋποθέσεις και τον τρόπο ανάπτυξης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, τη διάθεση των κερδών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων 
καθώς επίσης και κάθε άλλο ζήτηµα ή προϋπόθεση αποτελεσµατικότερης  
προσαρµογής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των λεσχών που δεν ρυθµίζεται από τις κείµενες διατάξεις". 
 
   ***Η άνω παρ. 2 προστέθηκε στο άρθρο 31 µε το άρθρο 71, παρ. 11 του 
      Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 
    
  3.  "Στα πλαίσια της αποστολής τους οι σπουδαστικές λέσχες µεριµνούν  
για σίτιση και στέγαση, τη χορήγηση υποτροφιών άτοκων δανείων και άλλων 
οικονοµικών ενισχύσεων προς τους σπουδαστές µε κριτήρια την οικονοµική 
τους κατάσταση σε συνδυασµό µε την επίδοσή τους στις σπουδές. Η παροχή 
στέγασης προς τους σπουδαστές είναι δυνατό να πραγµατοποιείται και µε 
επιδότηση του µισθώµατος στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για 
το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας χορήγησης της 
επιδότησης αυτής. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, που εκδίδονται µετά από γνώµη των Τ.Ε.Ι. και των 
σπουδαστικών  λεσχών, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις για 
τις παροχές αυτές. Επίσης, οι σπουδαστικές λέσχες µεριµνούν για την 
κοινωνική πρόνοια, την επαγγελµατική αποκατάσταση και τον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό των σπουδαστών. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου 
εκδίδονται µε σύµπραξη και του Υπουργού Οικονοµικών." 
 
    *** Η παρ.3  αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.20 άρθρ.1 
        Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998             
                                         
  "4"(3). Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. παρέχονται: ι)πλήρης  
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη  ιι) διευκολύνσεις για τις  
µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Οι λεπτοµέρειες  
και οι προϋποθέσεις σχετικά µε τις παροχές αυτές ρυθµίζονται µε προεδρικά 
διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας ή 
Συγκοινωνιών κατά περίπτωση. 
 
  "5"(4). Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευµάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας 
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διευκόλυνση των σπουδών των 
εργαζοµένων σπουδαστών. 
 
  "6"(5). Οι προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό παροχές προς τους  
σπουδαστές των κανονικών προγραµµάτων σπουδών δεν χορηγούνται εάν η διάρκεια 
φοίτησης του σπουδαστή υπερβεί την κανονική διάρκεα σπουδών κατά 50% . 
 
   ***Οι παρ. 3, 4, 5 και 6 έλαβαν αυτή την αρίθµηση µετά την προσθήκη  
      της νέας παραγράφου 2, σύµφωνα µε το άρθρο 71, παρ.11 του Ν.1566/ 
      1985 (Α 167). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 



 
 
                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
                     
                     ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
  "Αρθρο 32 
   Πειθαρχικά θέµατα 
 
  1. Με τον εσωτερικό κανονισµό κάθε Τ.Ε.Ι. ρυθµίζονται τα πειθαρχικά 
αδικήµατα, οι επιβαλλόµενες ποινές και η πειθαρχική δικαιοδοσία για τα 
µέλη του Τ.Ε.Ι. και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  2. Τα µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.I. µπορούν να παυθούν για τους λόγους και µε 
τη διαδικασία που προβλέπεται για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων. 
Στις περιπτώσεις αυτές, όπου στις διατάξεις συγκρότησης του οικείου 
Συµβουλίου προβλέπεται Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι., νοείται ο αντίστοιχος 
Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και όπου προβλέπεται Πρύτανης, νοείται Πρόεδρος 
Τ.Ε.Ι.". 
 
 *** Το  άρθρο 32 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε το άρθρο 3  
     Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 33 
       
                    Προθεσµίες - Εσωτερικός κανονισµός 
  
  1.  Οπου στις διατάξεις του νόµου αυτού  απαιτείται γνώµη οργάνων και 
οι σχετικές προθεσµίες  δεν ρυθµίζονται ειδικά, η γνώµη αυτή  πρέπει να 
εκφραστεί  µέσα  σε αποκλειστική προθεσµία  ενός µηνός  από την υποβολή  
του σχετικού ερωτήµατος. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή η σχετική 
διοικητική πράξη  µπορεί να εκδοθεί  χωρίς την παραπάνω γνώµη.  Εάν  το 
όργανο  δεν έχει ακόµη συγκροτηθεί ,  δεν είναι απαραίτητη  η διατύπωση 
γνώµης. 
 
  2. Εκτός  από  τα  θέµατα  που  αναφέρονται ειδικά  στο νόµο αυτόν οι 
εσωτερικοί κανονισµοί  των  Τ.Ε.Ι.  ρυθµίζουν  και  θέµατα  σχετικά  µε 
θερινές διακοπές , αργίες , εορτολόγιο , ως και θέµατα εθιµοτυπικού και 
τελετουργικού χαρακτήρα. 
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
     
 
  "Αρθρο 34 
   Αλλαγή Τµήµατος 
 
  1. Μέλη του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. ενός Τµήµατος Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται 
να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις και ειδικότητες άλλου Τµήµατος 



του ίδιου Τ.Ε.Ι. µόνο µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
  α) Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε νεοϊδρυόµενο Τµήµα ή 
Παράρτηµα του Τ.Ε.Ι.. 
 
  β) Σε περίπτωση κατάργησης των θέσεών τους λόγω κατάργησης του 
Τµήµατος στο οποίο ανήκουν οι Οργανικές τους θέσεις. 
 
  Οι τοποθετήσεις αυτές διενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µετά από πρόταση του Συµβουλίου του οικείου Τ. Ε.Ι. και 
αίτηση των ενδιαφεροµένων, που υποβάλλεται "έως την αυτοδύναµη  
λειτουργία του Τµήµατος ή του Παραρτήµατος ή εντός τριών µηνών από την  
κατάργηση του Τµήµατος ή του Παραρτήµατος, κατά περίπτωση". 
 
*** Η εντός " "  φράση της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 άρθρ.10  
Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
  2. Τοποθέτηση µέλους Ε.Π. σε θέση αντίστοιχης βαθµίδας και 
ειδικότητας σε Τµήµα άλλου Τ.Ε.Ι., λόγω κατάργησης της κατεχόµενης 
θέσης σε καταργούµενο Τµήµα, επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον 
δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σε άλλο Τµήµα του ίδιου Τ.Ε.Ι., σε 
εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου. Οι τοποθετήσεις της 
περίπτωσης αυτής διενεργούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων που περιλαµβάνει τρεις 
προτιµήσεις και γνώµη των Συµβουλίων των αντίστοιχων Τ.Ε.Ι.." 
 
 *** Το  άρθρο 34 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε το άρθρο 3  
     Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
 
"3.α) Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και για την τοποθέτηση για κάλυψη  
εκπαιδευτικών αναγκών σε νεοϊδρυόµενο ή νεολειτουργούν Τµήµα ή παράρτηµα  
άλλου Τ.Ε.Ι.. 
 
"Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται για νεοϊδρυόµενο ή νεολειτουργούν  
Τµήµα ή Παράρτηµα των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης." 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.α' προστέθηκε µε την παρ.3  άρθρ.10       
Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
 
β) Μέλη του διοικητικού προσωπικού (∆.Π.) ενός Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να  
µεταταγούν για κάλυψη διοικητικών αναγκών νεοϊδρυόµενου ή νεολειτουργούντος  
Τµήµατος ή παραρτήµατος άλλου Τ.Ε.Ι.. Η αίτηση των ενδιαφεροµένων  
υποβάλλεται στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν "έως την  
αυτοδύναµη λειτουργία του Τµήµατος ή Παραρτήµατος του άλλου Τ.ΕΙ." 
Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  
και ύστερα από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων ή, σε περίπτωση  
νεοϊδρυθέντος Τ.Ε.Ι., από γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ιδρύµατος. Η  
µετάταξη αυτή δεν υπόκειται στους περιορισµούς της παρ. 5 του άρθρου 22 του  
Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α)". 
 
*** Η φράση "µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 12 µηνών, από την ίδρυση ή  
λειτουργία του Τµήµατος ή Παραρτήµατος του άλλου Τ.Ε.Ι." της περ. β΄  
αντικαταστάθηκε µε τη φράση "έως την αυτοδύναµη λειτουργία του Τµήµατος ή  
Παραρτήµατος του άλλου Τ.ΕΙ."  ως άνω δυνάµει της παρ.4 άρθρ.10  
Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
*** Το  άρθρο 34 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε το άρθρο 3 Ν.2916/2001, 
    ΦΕΚ Α 114/11.6.2001,η δε παρ.3 αυτού προστέθηκε µε την παρ.8  
    άρθρ. 3 Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138/22.7.2004. 
 



*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 άρθρ.10 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
ορίζεται ότι: 
"5. Οπου στο άρθρο 34 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση  
Ι' του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 8 του  
άρθρου 3 του ν. 3255/2004, αναφέρονται νεοίδρυόµενα ή νεολειτουργούντα  
Τµήµατα ή Παραρτήµατα, νοούνται τα µη αυτοδύναµα Τµήµατα και Παραρτήµατα". 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
 
                     ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
  'Αρθρο 35 
 
                    Κατάργηση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
  
  1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργούνται τα "Κέντρα Ανωτέρας 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως" (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). 
 
  2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση των 
οικείων διατάξεων, µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων που εκδίδονται µέσα σε έξι (6) µήνες από την ισχύ του 
νόµου αυτού: ι) Ιδρύονται τµήµατα και κατευθύνσεις των Τ.Ε.Ι. που οι 
ειδικότητές τους αντιστοιχούν µε τµήµατα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ορίζεται το 
πρόγραµµα σπουδών. ιι) Καθορίζονται τα τµήµατα και οι κατευθύνσεις τους 
που συγκροτούν τις σχολές και τα παραρτήµατα των Τ.Ε.Ι. που ιδρύονται 
και ιιι) Γίνεται κατανοµή θέσεων Ε.Π. και Ε.Ε.Π σε κάθε τµήµα των 
σχολών των Τ.Ε.Ι. ύστερα από γνώµη του οικείου Τ.Ε.Ι. 
 
  3. 'Ολη η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και τα αρχεία των 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε που καταργούνται µεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην κυριότητα των 
Τ.Ε.Ι. που έχουν την ίδια έδρα ή παράρτηµα σε έδρα ή παράρτηµα 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε που καταργείται. Το ίδιο ισχύει και για τους πόρους και για 
τις προς τους τρίτους υποχρεώσεις του "Ταµείου" κάθε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
 
  4. Τυχόν εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικος είναι "Ταµείο" Κ.Α.Τ. 
Ε.Ε. συνεχίζονται από το οικείο κατά περίπτωση Τ.Ε.Ι. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
  Αρθρο 36  
 
                    Πρώτη συγκρότηση οργάνων 
  
  1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του τρίτου κεφαλαίου µε αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και µε θητεία µέχρι 31 Αυγούστου 1984 
διορίζονται οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Τ.Ε.Ι. και οι διευθυντές 
των σχολών και παραρτηµάτων τους από µέλη του Ε.Π. κάθε Τ.Ε.Ι. και 



σχολής αντιστοίχως, που έχουν την ιδιότητα, που προβλέπεται από την 
παρ. 1 του άρθρου 12 του νόµου αυτού. Κατεξαίρεση µπορούν να διοριστούν 
στις θέσεις αυτές µέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. που έχουν την ανάλογη ιδιότητα 
εφόσον το υπαγορεύουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι διοριζόµενοι 
συγκροτούν το συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. και ασκούν τις προβλεπόµενες 
αρµοδιότητες. 
  
  2.  α) Μέχρι τη συγκρότηση των άλλων οργάνων διοίκησης που 
προβλέπονται, ασκούν τις αρµοδιότητες, α) της συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. το 
συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. β) των οργάνων διοίκησης σχολής, τµηµάτων και Ο.Μ. 
το συµβούλιο της σχολής που απαρτίζεται προσωρινά από το διευθυντή της 
σχολής ως πρόεδροι ανά ένα µέλος κάθε βαθµίδας του Ε.Π. της σχολής 
συµπεριλαµβανοµένης και της προσωρινής βαθµίδας επιµελητών, που 
εκλέγεται από τα µέλη κάθε βαθµίδας και δύο σπουδαστές. Η εκλογή των 
εκπροσώπων κάθε βαθµίδας και ο ορισµός των εκπροσώπων των σπουδαστών, 
σύµφωψα µε την παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, γίνεται µε επιµέλεια και 
φροντίδα του διευθυντή της σχολής µέσα σε είκοσι (20) µέρες από το 
διορισµό του. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής και µέχρι την 
ολοκλήρωση της συγκρότησής του, το συµβούλιο της σχολής λειτουργεί µε 
όσα µέλη του έχουν οριστεί. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. µετέχουν στη διαδικασία 
εκλογής εκπροσώπων της βαθµίδας καθηγητών εφαρµογών. Τη σχετική πράξη 
διορισµού των µελών των συµβουλίων των σχολών εκδίδει ο πρόεδρος του 
Τ.Ε.Ι. 
 
  β) Το συµβούλιο της σχολής ορίζει καθηγητές επίκουρους καθηγητές και 
σε περίπτωση έλλειψης, καθηγητές εφαρµογών ως υπεύθυνους των τµηµάτων 
της σχολής. 
 
  γ) Ο εκπρόσωπος του Ε.Π. στην Ε.Α.Α. εκλέγεται από τα µέλη του Ε.Π. 
και του Ε.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. 
 
  3.  Εως την εκλογή του γενικού γραµµατέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 22 του νόµου αυτού, καθήκοντα ασκεί ένας από τους 
τρεις αρχαιότερους διοικητικούς υπαλλήλους ΑΤ κατηγορίας του Τ.Ε.Ι. που 
ορίζεται µε πράξη του προέδρου του Τ.Ε.Ι. Εάν αυτοί που υπηρετούν είναι 
λιγότεροι από τρεις, µπορεί να οριστεί διοικητικός υπάλληλος άλλου 
Τ.Ε.Ι. που αποσπάται για το σκοπό αυτόν. 
 
  4.  Εως την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού του Τ.Ε.Ι. οι 
εκπρόσωποι των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα του άρθρου αυτού 
ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο του οικείου σπουδαστικού 
συλλόγου. 
 
  5. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι εσωτερικοί κανονισµοί των Τ.Ε.Ι., 
θέµατα λειτουργίας και διοίκησής τους ρυθµίζονται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  6. Εάν έως τη λήξη της θητείας των προέδρων, αντιπροέδρων και 
διευθυντών σχολών και παραρτηµάτων της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν 
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συγκρότησης των συλογικών οργάνων και 
της έγκρισης του εσωτερικού κανονισµού ενός Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την 
παραγρ. 8 του άρθρου αυτού, είναι δυνατή παράταση ισχύος των παραγρ. 1 
έως 5 του παρόντος άρθρου µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων. 
 
  7. Τα Π.Σ.Τ.Ε. και το Σ.Τ.Ε. συγκαλούνται και λειτουργούν νόµιµα µε  
τη συµµετοχή των οργάνων που έχουν διοριστεί κατά τη διαδικασία της 
παραγρ. 1 του άρθρου αυτού. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, το 
κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε.  διορίζεται χωρίς γνώµη του Σ.Τ.Ε. µέχρι να 
εκδοθεί προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε την περίπτ. ΙΙ παράγρ. 8 του 
άρθρου 14 και να συνέλθει το Σ.Τ.Ε. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί 
να υπερβεί το ένα έτος. 
  



  Στη σύνθεση του Σ.Τ.Ε. µέχρι τη συγκρότηση οργανώσεων αποφοίτων 
Τ.Ε.Ι. συµµετέχουν αναλογικά οι αντίστοιχες οργανώσεις αποφοίτων 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
 
  8. α) Η διαδικασία οριστικής συγκρότησης των οργάνων διοίκησης στα 
Τ.Ε.Ι. αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και 
ακολουθεί την εξής σειρά: ι) Σύγκληση της Γ.Σ. του τµήµατος και 
ανάδειξη προϊσταµένου τµήµατος, ιι) Κατανοµή Ε.Π. σε οµάδες µαθηµατών 
και ανάδειξη προϊσταµένου τµήµατος ιιι) Ανάδειξη διευθυντή της σχολής, 
ιν) Ανάδειξη εκπροσώπων για τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ν) Σύγκληση της 
συνέλευσης µε σκοπό την ψήφιση του εσωτερικού κανονισµού, την ανάδειξη 
εκπροσώπων για την Ε.Α.Α. και την εκλογή γενικού γραµµατέα και νι) 
Ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου ή αντιπροέδρων. 
 
  β) Η ανάληψη καθηκόντων από τους προϊσταµένους τµηµάτων και τους 
υπεύθυνους Ο.Μ. γίνεται αµέσως µετά την εκλογή τους οπότε και 
πραγµατοποιείται η οριστική συγκρότηση των συµβουλίων τµήµατος και 
σχολής. Η θητεία των οργάνων αυτών θεωρείται ότι άρχισε την  1η 
Σεπτεµβρίου "1984". Οι πρόεδροι αντιπρόεδροι και διευθυντές που θα 
εκλεγούν αναλαµβάνουν καθήκοντα την 1η Σεπτεµβρίου "1984". Η πρώτη  
θητεία των εκπροσώπων στη συνέλευση και την Ε.Α.Α. λήγει την 31η Αυγούστου 
1985. 
  
  ***Ο αριθµός  1983  στο εδάφιο β' αντικαταστάθηκε ως άνω µε τον αριθµό 
     "1984" µε το άρθρο  71, παρ. 16 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 
     Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  
     του Ν.1404/1983 σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
   Αρθρο 37 
                     Ρύθµιση σπουδαστικών θεµάτων 
  
  1. α) Οι σπουδαστές των σχολών των Κ.Α.Τ.Ε. που δικαιούνται να 
εγγραφούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τους σπουδαστές των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
κατά το χειµερινό εξάµηνο 1983-84, µέχρι το Γύ εξάµηνο σπουδών για 
τµήµατα τριετούς φοίτησης ή στο Αύ εξάµηνο σπουδών για τµήµατα διετούς 
φοίτησης θεωρούνται στο εξής σπουδαστές των συναφών σχολών των 
αντίστοιχων Τ.Ε.Ι. ή παραρτηµάτων που ιδρύονται στις έδρες των 
καταργούµενων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή παραρτηµάτων τους. Με αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται µετά από γνώµη του Ι. 
Τ.Ε. ορίζονται οι διαδικασίες ένταξής τους σε τµήµατα και κατευθύνσεις 
των Τ.Ε.Ι. που θα ιδρυθούν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
νόµου αυτού, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες εκπαιδευτικές τους 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την προσαρµογή των σπουδών τους σε 
πρόγραµµα Τ.Ε.Ι. 
 
  β)  Εως την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων οι σπουδαστές του 
προηγούµενου εδαφίου παρακολουθούν το ισχύον πρόγραµµα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
 
  γ) Από το ακαδηµαϊκό έτος 1984-85, οι σπουδές των εντασσοµένων 
σπουδαστών κατά το εδάφιο αύ της παραγράφου αυτής διέπονται από τον 
κανονισµό σπουδών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 27 του νόµου αυτού. 
 
  2. Για τους άλλους εκτός από τους αναφερόµενους στο εδάφιο αύ της 
προηγούµενης παραγράφου, σπουδαστές εξακολουθούν να ισχύουν οι κείµενες 



διατάξεις για τους σπουδαστές των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Στους σπουδαστές αυτούς θα 
χορηγείται, µετά την αποπεράτωση των σπουδών τους, πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
Για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτούνται τα Τ.Ε.Ι. και τα παραρτήµατά τους 
στις έδρες των οποίων λειτουργούσαν Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή παραρτήµατά τους να 
χορηγούν πτυχία Κ.Α.Τ.Ε.Ε., να εκδίδουν κάθε φύσης πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις για σπουδαστές ή απόφοιτους των αντίστοιχων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. να 
ασκούν το διδακτικό έργο και να διενεργούν εξετάσεις σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις για σπουδαστές των Κ.Α. Τ.Ε.Ε. Λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
  
  3. ***Η παρ. 3 καταργήθηκε διά του άρθρου 5, παρ. 3 του Ν. 1865/1989 
        (Α 210). 
 
  4. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού µετά από γνώµη του Σ.Τ.Ε., καθορίζονται τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα πτυχιούχων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή σχολών ισότιµων των ειδικοτήτων για 
τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόµη τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγµατα 
του Ν. 576/1977. Κατά τη συζήτηση των περιπτώσεων αυτών µετέχει στο 
Σ.Τ.Ε. ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης αποφοίτων Κ.Α.Τ.Ε.Ε, κατά σχολή 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. εφόσον υπάρχει πανελλήνια εκπροσώπηση αντί των εκπροσώπων 
των οργανώσεων αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
   Αρθρο 38 
       
                     Ενταξη προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
  
  1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που κατέχει µόνιµη θέση 
σε αυτά κατά την έναρξη ισχύος του νόµου καθώς και το προσωπικό που 
κατέχει προσωρινές  θέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 
1232/1982 εντάσσεται σε µόνιµες θέσεις προσωπικού του Τ.Ε.Ι. ή του 
παραρτήµατός του που λειτουργεί στην έδρα του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή του 
παραρτήµατός του στο οποίο: ι) ανήκει η θέση του ή ιι) έχει εγκριθεί η 
µετάθεσή του από το υπηρεσιακό συµβούλιο των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ιιι) είναι 
αποσπασµένο επί ένα (1) τουλάχιστον έτος για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
ή ιν) υπηρετεί ένας των συζύγων σε περίπτωση που ο άλλος σύζυγος 
υπηρετεί σε άλλο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Στην περίπτωση  αυτή απαιτείται αίτηση των 
συζύγων για το Τ.Ε.Ι. της προτίµησής τους. Για την ένταξη λαµβάνονται 
υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Σε περίπτωση απόσπασης απαιτείται δήλωση 
του ενδιαφεροµένου για την προτιµούµενη θέση ένταξης. 
 
  2. Το προσωπικό των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της προηγούµενης παραγράφου εντάσσεται 
σε θέσεις προσωπικού Τ.Ε.Ι. ως εξής: 
  
  Α. Καθηγητές ανώτερων σχολών, κλάδος 22. 
  
  α) Στη βαθµίδα του καθηγητή εφόσον έχουν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. του 
εσωτερικού ή ισότιµο εξωτερικού: ι) οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος 
συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιι) οι κάτοχοι αναγνωρισµένου τίτλου 
µεταπτυχιακών σπουδών συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιιι) όσοι έχουν κάθε 
µετεκπαίδευση σε συναφές προς την ειδικότητα αντικειµένου τουλάχιστον 



δύο (2) έτη σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή οµοταγούς του εξωτερικού και 
έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και ιν) όσοι 
έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία. 
  
  β) Στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, το προσωπικό που δεν 
εντάσσεται στην κατηγορία του προηγούµενου εδαφίου. 
 
  Β. Καθηγητές εργαστηρίων κλάδος 23. 
 
  α) Στη βαθµίδα του καθηγητή εφόσον έχουν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. του 
εσωτερικού ή ισότιµο εξωτερικού: ι) οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος  
συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιι) οι κάτοχοι αναγνωρισµένου τίτλου 
µεταπτυχιακών σπουδών συναφούς ειδικότητας οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 
επτά  (7) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και ιιι) όσοι έχουν κάνει 
µετεκπαίδευση σε συναφές προς την ειδικότητα αντικειµένου τουλάχιστον 
δύο (2) έτη σε Α.Ε. του εσωτερικού ή οµοταγούς του εξωτερικού και έχουν 
τουλάχιστον εννέα (9) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία. 
 
  β) Στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή: ι) οι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστο δύο (2) έτη 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιι) οι κάτοχοι αναγνωρισµένου τίτλου 
µεταπτυχιακών σπουδών συναφούς ειδικότητας οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 
τέσσερα (4) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιιι) όσοι έχουν  κάνει 
µετεκπαίδευση σε συναφές προς την ειδικότητα αντικείµενο τουλάχιστον 
δύο (2) έτη σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή οµοταγούς του εξωτερικού και 
έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και ιν) όσοι 
έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία. 
 
  γ) Στη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών το προσωπικό που δεν εντάσσεται 
στην κατηγορία του προηγούµενου εδαφίου. 
 
  Γ. Καθηγητές ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής κλαδοι 24-25. 
 
  α) Σε θέσεις Γ.Ε.Ε.Π. αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
  β)*** Το εδάφ. β' καταργήθηκε µε το άρθρ.3 Ν.2621/1998 
        Α 136/23.6.1998.        
   
  ∆. Βοηθοί εργαστηρίων, κλάδος 26. 
 
  α) Στη βαθµίδα καθηγητή εφαρµογών όσοι έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. εσωτερικού 
ή οµοταγούς εξωτερικού συναφούς ειδικότητας, επαρκή γνώση ξένης γλώσσας 
και τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσία στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. από τη λήψη του 
πτυχίου. 
 
  β) 'Οσοι έχουν πτυχίο ανώτερης σχολής και τουλάχιστο δύο (2) έτη 
προϋπηρεσία αντίστοιχης ειδικότητας από τη λήψη του πτυχίου ή πτυχίο Α. 
Ε.Ι. µε λιγότερη από τριετή προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου ή χωρίς 
γνώση ξένης γλώσσας στην προσωρινή βαθµίδα επιµελητών, που συνιστάται 
µε το νόµο αυτόν για µία πενταετία και αποτελεί για το διάστηµα αυτό 
βαθµίδα του Ε.Π. η οποία καταλαµβάνει αριθµό θέσεων της βαθµίδας 
καθηγητών εφαρµογών, που προβλέπονται στο άρθρο 23, ίσο µε τον αριθµό 
των εκπαιδευτικών που εντάσσονται στην προσωρινή αυτή βαθµίδα. Σε όσους 
έχουν ή συµπληρώνουν σε µια τριετία από την εφαρµογή του παρόντος 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία δέκα (10) ετών απονέµεται επιπλέον ο τίτλος 
του καθηγητή εφαρµογών. Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που 
διανύθηκε σε  θέση βοηθού εργαστηρίων (κλάδος 26 του Ν. 576/1977) ή σε 
θέση επιµελητή ή βοηθού εργαστηρίων ανωτέρων σχολών ή σε θέση της 
προσωρινής βαθµίδας επιµελητών του παρόντος νόµου. 
  
   Οσοι εντάσσονται στη βαθµίδα αυτή κατέχουν τις θέσεις προσωποπαγώς. 
Μετά την αποχώρησή τους µε οιονδήποτε τρόπο από τη βαθµίδα αυτή και 



πάντως µόλις περάσει η πενταετία, οι θέσεις αυτές παραµένουν ως θέσεις 
καθηγητών εφαρµογών. Για τους παραπάνω  εντασσοµένους εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της περίπτ. γύ της παραγρ. 3 αυτού του άρθρου. Η ένταξη στην 
προσωρινή βαθµίδα αυτή γίνεται µε τα ίδια µισθολογικά κλιµάκια που 
κατέχουν όσοι εντάσσονται µε την ίδια εξέλιξη και µε τα ίδια επιδόµατα, 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102). 
 
  γ) 'Οσοι δεν υπάγονται στα προηγούµενα εδάφια µε το βαθµό που 
κατέχουν σε θέσεις προσωρινού κλάδου τεχνικών εργαστηρίων, που 
συνιστώνται µε το νόµο αυτόν και διαρθρώνονται ως εξής: 
 
  ι) Με Μ.Κ. 8 θέσεις µία (1). 
   
  ιι) Με Μ.Κ. 7 θέσεις µία (1). 
   
  ιιι) Με Μ.Κ. 3-6 θέσεις δεκατέσσερις  (14). 
 
  Καθε θέση που κενώνεται για οποιοδήποτε λόγο, στα µισθολογικά 
κλιµάκια 3-6, µεταφέρεται στις θέσεις του Ε.Τ.Π. Μετά την αποχώρηση από 
την υπηρεσία όσων εντάσσονται στον προσωρινό αυτόν κλάδο, µεταφέρονται 
όµοια και οι υπόλοιπες θέσεις. Η εξέλιξη του προσωπικού του προσωρινού 
αυτού κλάδου µεταφέρονται όµοια και οι υπόλοιπες θέσεις. Η εξέλιξη του 
προσωπικού του προσωρινού αυτού κλάδου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που ισχύουν για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Κατεξαίρεση, για την 
προαγωγή στο Μ.Κ. 8 απαιτείται πενταετής ευδόκιµη υπηρεσία στο Μ.Κ. 7. 
Μέχρι να συσταθούν τα υπηρεσιακά συµβούλια του νόµου αυτού, αρµόδιο   
είναι το συµβούλιο του άρθρου 31 του Ν. 576/1977. Τα καθήκοντα όσων 
ανήκουν στον προσωρινό αυτόν κλάδο είναι ανάλογα των µελών του Ε.Τ.Π. 
και καθορίζονται ειδικότερα από το συµβούλιο του τµήµατος το οποίο τους 
τοποθετεί. 
 
  δ) Το διδακτικό έργο του προηγούµενου προσωρινού κλάδου περιλαµβάνει 
συµµετοχή στις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις σε συνεργασία 
µε τα άλλα µέλη του Ε.Π., σε εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο είκοσι δύο 
(22) ωρών. 
 
  Ε. Βοηθητικό εργαστηριακό προσωπικό κλάδοι 27-28-29. 
 
  Σε θέσεις Ε.Τ.Π.  µε τα ίδια µισθολογικά κλιµάκια που κατέχουν όσοι 
εντάσσονται και την ίδια εξέλιξη "µε το Ε.Τ.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 21".  Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 576/1977 διατηρείται σε  
ισχύ ως προς τους εντασσόµενους του κλάδου 27. 
 
  ***Η φράση  "µε το Ε.Τ.Π.  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21"  
     προστέθηκε στην περίπτωση Ε µε το άρθρο  71, παρ. 16 του  
     Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167), και ισχύει από την ηµεροµηνία ισχύος του  
     Ν.1404/1983. 
 
  ΣΤ. Μόνιµο διοικητικό προσωπικό. 
 
  Σε θέσεις αντίστοιχων σε ονοµασία κλάδων ∆.Π., µε τους ίδιους 
βαθµούς. Ειδικά: του κλάδου ΜΕ2 τηλεφωνητών στον κλάδο ΜΕ4 τηλεφωνητών 
του κλάδου ΜΕ1 διοικητικού στους κλάδους ΜΕ1 διοικητικού και ΜΕ3 
δακτυλογράφων µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου του κλάδου ΣΕ2 
νυκτοφυλάκων - επιστατών - αποθηκάριων στους κλάδους ΣΕ1 φυλάκων - 
επιστατών, ΣΕ2 αποθηκαρίων και ΣΕ3 νυκτοφυλάκων µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση του οικείου 
υπηρεσιακού συµβουλίου και του κλάδου ΣΕ1 γεωργοτεχνιτών στον κλάδο ΜΕ6 
γεωργοτεχνιτών. 
 
  Το επί συµβάσει προσωπικό διέπεται από το ίδιο καθεστώς µε το οποίο 
έχει προσληφθεί. 



  
  Ζ. Ωροµίσθιο προσωπικό. 
 
  Το ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό και το ωροµίσθιο βοηθητικό 
εργαστηριακό προσωπικό, που απασχολήθηκε στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. το ακαδηµαϊκό 
έτος 1982-1983, µπορεί ύστερα από αίτησή του που υποβάλλεται µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού να διοριστεί σε µόνιµες θέσεις Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. ή σε θέσεις 
της προσωρινής βαθµίδας επιµελητών, µε διετή δοκιµαστική θητεία, ως 
εξής: α) ύΟσοι έχουν κύρια και πλήρη ή µερική απασχόληση ως ωροµίσθιο ή 
έκτακτοι σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. µε 
προσόντα των κλάδων 26 ή 27, συνολικά τουλάχιστον 2 ετών σε θέσεις της 
προσωρινής βαθµίδας επιµελητών ή του Ε.Τ.Π. αντίστοιχα. β) ύΟσοι έχουν 
κύρια και πλήρη ή µερική απασχόληση ως ωροµίσθιοι ή έκτακτοι σε 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. µε προσόντα, των 
κλάδων 22 και 23, συνολικά τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις καθηγητών 
εφαρµογών. Εάν οι παραπάνω συµπληρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται 
από το νόµο αυτόν για τις βαθµίδες καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, 
µπορούν να ζητήσουν να διοριστούν σε θέσεις των βαθµίδων αυτών, γ) 
ύΟσοι έχουν κύρια και πλήρη ή µερική απασχόληση ως ωροµίσθιοι ή 
έκτακτοι σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή  Τ.Ε.Ι ή Α.Σ Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. µε 
προσόντα των κλάδων 24 και 25, συνολικά τουλάχιστον 3 ετών, σε θέσεις 
Ε.Ε.Π. αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
  Η αξιολόγηση των προϋποθέσεων και των προσόντων των ενδιαφεροµένων 
για διορισµό γίνεται από το υπηρεσιακό συµβούλιο των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.   Η 
απασχόληση σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. θεωρείται πλήρης εάν σε τέσσερα ή 
έξι, ανάλογα µε την περίπτωση, εξάµηνα καλύπτεται κατά µέσο όρο 
τουλάχιστον το ωράριο που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία για τον 
αντίστοιχο κλάδο ή την αντίστοιχη βαθµίδα. Η µερική απασχόληση ανάγεται 
σε χρόνο πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισµό του απαιτούµενου χρόνου 
συνολικής απασχόλησης µε προσµέτρηση υπηρεσίας που διανύθηκε σε 
µεγαλύτερο αριθµό εξαµήνων. Η αναγωγή γίνεται, για κάθε εξάµηνο µε 
κλάσµα του οποίου ο αριθµητής είναι ο αριθµός των εβδοµαδιαίων ωρών 
που ανατέθηκαν και παρονοµαστής ο προβλεπόµενος αριθµός των ωρών 
εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης κατά κλάδο ή βαθµίδα. 
Συνυπολογίζεται και τυχόν απασχόληση στο Τ.Ε.Ι., το χειµερινό εξάµηνο 
1983-84, σε ώρες όχι περισσότερες από τις ώρες που δίδαξαν το τελευταίο 
εξάµηνο κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983. 
 
  Η. Εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αόριστου 
χρόνου. 
 
  Οι εκπαιδευτικοί της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, που προσλήφθηκαν 
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τα άρθρα 47 
του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80) και 48 του Ν.  1268/1982 (ΦΕΚ 87) 
καταλαµβάνουν, µετά από αίτησή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, µόνιµες θέσεις σε βαθµίδες Ε.Π. ή της προσωρινής βαθµίδας 
επιµελητών ή Ε.Τ.Π. ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των περιπτώσεων  Α,Β,Γ,∆, 
και Ε  της παραγράφου αυτής. Η αρχική τους πρόσληψη θεωρείται πρώτος 
διορισµός και κρίνονται µετά την πάροδο της διετούς δοκιµαστικής 
θητείας για µονιµοποίηση σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του παρόντος 
νόµου. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος νόµου. 
  
  3. α) Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία, στις περιπτώσεις Α,Β και Γ της 
προηγούµενης παραγράφου, θεωρείται αυτή που διανύθηκε: ι) για την 
περίπτωση Α, σε θέση ή βαθµό γενικού διευθυντή (κλάδος 22 ) ή καθηγητή 
(κλάδος 22) ή καθηγητή σχολής υποµηχανικών ή καθηγητή βοηθού ή 
επίκουρου καθηγητή. Ενδεχόµενη προϋπηρεσία σε θέση καθηγητή εργαστηρίων 
(κλάδος 23) ή επιµελητή του Ν.∆. 652/1970 συνυπολογίζεται, εάν µειωθεί 
κατά τρία έτη, ιι) για την περίπτωση Β σε θέση καθηγητή εργαστηρίων 
(κλάδος 23) ή επιµελητή ή καθηγητή ή καθηγητή εφαρµογών ή επίκουρου 



καθηγητή και ιιι) για την περίπτωση Γ σε θέση καθηγητή ξένων γλωσσών 
(κλάδος 24) ή φυσικής αγωγής (κλάδος 25) ή ειδικού καθηγητή ξένων 
γλωσσών και σωµατικής αγωγής του Ν.∆. 652/1970. 
  
  β) Οι εντασσόµενοι των περιπτώσεων Α, Β και Γ της προηγούµενης 
παραγράφου µπορούν να εξελιχθούν, µέσα σε µια τετραετία από την 
εφαρµογή του νόµου αυτού, σε ανώτερη βαθµίδα, εφόσον αποκτήσουν τα 
προσόντα ή συµπληρώσουν τα έτη προϋπηρεσίας που προβλέπονται για την 
εξέλιξη αυτή στις παραπάνω περιπτώσεις ή να ζητήσουν µέσα σε έξι (6) 
µήνες από την ισχύ του παρόντος να κριθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγρ. 1 του άρθρου 39 για να ενταχθούν σε ανώτερη βαθµίδα εφόσον 
έχουν τα προσόντα της βαθµίδας αυτής κατά τις διατάξεις του άρθρου 15. 
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται τα εδάφια α' και γ' της παραγρ. 5 του 
άρθρου 15. Μετά την  πάροδο της τετρατίας αυτής εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 16 του νόµου αυτού. 
"Η τετραετία αυτή παρατείνεται για δύο (2) έτη  ακόµη όταν πρόκειται 
για απόκτηση προσόντων" 
 
  ***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 38 µε 
     το άρθρο 71, παρ. 16,εδάφ δ'  του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) και  
     ισχύει από την ηµεροµηνία ισχύος του ν.1404/1983. 
 
  γ) Οι εντασσόµενοι της περίπτωσης ∆, εδάφ. β' της προηγούµενης 
παραγράφου µπορούν να εξελιχθούν στη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών 
εφόσον µέσα σε µία πενταετία από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ι) 
κάνουν µετεκπαίδευση διαρκείας τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε χώρους 
εργασίας ή παρακολουθήσουν µε επιτυχία επιµορφωτικά σεµινάρια και ιι) 
αποδείξουν επαρκή γνώση ξένης γλώσσας ή εφόσον σε µία πενταετία 
αποκτήσουν τα προσόντα του εδαφίου α' της περίπτωσης ∆ της προηγούµενης  
παραγράφου. Κάθε σχετική λεπτοµέρεια που ήθελε προκύψει ρυθµίζεται µε 
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
  "Σεµινάρια   ή   µετεκπαιδεύσεις   που   έχουν   πραγµατοποιήσει  οι  
εντασσόµενοι  µπορούν  να  ισοτιµηθούν   µε   τα   σεµινάρια   ή   τις  
µετεκπαιδεύσεις  του  παρόντος εδαφίου µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής  
Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του ΤΕΙ και  σύµφωνη  γνώµη  
του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ)". 
    Αν περάσει άπρακτη η πενταετία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί µετατάσσονται 
σε δηµόσια  υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. 
 
   ***Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της πρώτης παραγράφου του εδαφίου 
      γ' προστέθηκε ως άνω διά του άρθρου µόνου της Υ.Α. Ε5/7555 (ΠΑΙ∆) 
      της 29.10/10.11.87 (Β' 607), όπου και ορίζονται επίσης τα εξής: 
  "Οσοι  κατέχουν  ή  αποκτήσουν  πτυχίο  ή  δίπλωµα  ΑΕΙ  ή πτυχίο ΤΕΙ  
 εσωτερικού  ή  ισότιµο  εξωτερικού  ή  κατέχουν  αναγνωρισµένο   τίτλο  
 µεταπτυχιακών  σπουδών  ή  διδακτορικό  δίπλωµα  θεωρούνται  ότι έχουν  
 παρακολουθήσει µε επιτυχία  τα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  του  παρόντος  
 εδαφίου  εφόσον  οι  τίτλοι  που  κατέχουν  είναι  σχετικού  γνωστικού  
 αντικειµένου µε το βασικό τους πτυχίο". 
  
 
     δ) Οι εντασσόµενοι των περιπτώσεων ∆ εδ. γ και Ε της προηγούµενης 
παραγράφου µπορούν σε µία πενταετία από την ισχύ του νόµου αυτού, να 
ζητήσουν την εξέλιξή τους σε θέση της βαθµίδας καθηγητή εφαρµογών, 
εφόσον ι) αποκτήσουν τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, ιι ) υπάρχει 
κενή θέση στην ειδικότητα και ιιι) κριθούν θετικά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου αυτού. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση 
εντάσσονται σε άλλο τµήµα στο ίδιο ή σε άλλο Τ.Ε.Ι. όπου υπάρχει κενή 
θέση ίδιας ειδικότητας. 
 
  "ε) για τους διοριζόµενους των περιπτώσεων Ζ' και Η' της προηγούµενης  
παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων". 
 
   ***Το εντός " " εδάφιο ε' προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 38 µε το 



      άρθρο 71, παρ. 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) και ισχύει από την  
      ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.1404/1983. 
 
  4. Οι εντάξεις ή οι διορισµοί που προβλέπονται από το άρθρο αυτό 
διενεργούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µετά από γνώµη του συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ή του 
υπηρεσιακού συµβουλίου των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα. 
"Η γνώµη αυτή µπορεί να αφορά και την κρίση της τριµελούς επιτροπής που  
προβλέπεται στην περίπτ. β' της προηγούµενης παραγράφου". 
 
   ***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 38 µε  
      το άρθρο 71, παρ. 15 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) και ισχύει από 
      τον χρόνο ισχύος της παραγράφου 4. 
 
  5. Οσοι εντάσσονται κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού και δεν έχει 
λήξει κατά την ένταξή τους η δοκιµαστική τους θητεία κρίνονται για 
µονιµοποίηση κατά τις διατάξεις του νοµού αυτού και ο χρόνος που 
διανύθηκε στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. θεωρείται χρόνος που διανύθηκε στο Τ.Ε.Ι.. Κάθε 
διαδικαστικό η άλλο σχετικό ζήτηµα ρυθµίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
  
  6. Οι θέσεις του Ε.Π. που καλύπτονται µε εντάξεις ή διορισµούς του 
άρθρου αυτού ανήκουν στη σχολή Τ.Ε.Ι., που είναι συναφής προς τη σχολή 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. στην οποία ανήκουν οι εντασσόµενοι ή διοριζόµενοι. Το ίδιο 
ίσχυε και για τα µέλη του Ε.Τ.Π. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. κάθε Τ.Ε.Ι. 
τοποθετούνται ανάλογα µε την αριθµητική τους δύναµη σε µία ή 
περισσότερες σχολές του µε απόφαση του συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Μετά την 
ίδρυση των τµηµάτων, µε τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 35, τα µέλη 
του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. κατανέµονται και τοποθετούνται ανάλογα µε τα 
προσόντα τους στα τµήµατα αυτά ή τα γενικά τµήµατα µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από 
πρόταση του συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. και δήλωση των ενδιαφεροµένων, η 
οποία συνεκτιµάται. 
 
  7. α)  Ολοι οι εντασσόµενοι, σε περίπτωση που οι µηνιαίες αποδοχές της 
θέσης, βαθµίδας ή κλάδου ένταξης ή απονοµής είναι µικρότερες από αυτές 
που λαµβάνουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρούν τις 
αποδοχές τους έως την εξίσωσή τους, µε οποιοδήποτε τρόπο µε τις 
αποδοχές της βαθµίδας ένταξης, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση Η 
του άρθρου 20 αυτού του νόµου. Μετά την εξίσωση αυτή καταβάλλονται µόνο 
τα επιδόµατα  της παραπάνω περίπτωσης και καταργούνται το προσωρινό 
επίδοµα και το προσωρινό προσωπικό επίδοµα. 
 
  β) Το επίδοµα σπουδών που χορηγείται στο εντασσόµενο Ε.Π. και Ε.Ε.Π. 
του άρθρου αυτού, εκτός από την προσωρινή βαθµίδα επιµελητή, 
υπολογίζεται σε ποσοστό του βασικού µισθού της βαθµίδας καθηγητή 
εφαρµογών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α παρ. 2 του άρθρου 3 
του Ν. 754/1978, µειούµενο κατά το ένα τρίτο (1/3) και κατά παρέκκλιση 
των σχετικών διατάξεων του άρθρου 20 του νόµου αυτού. 
 
  γ) Οι εντασσόµενοι σε θέσεις Τ.Ε.Ι. που προέρχονται από τους κλάδους 
ΑΤ1 και ΑΡ3 του Ν.576/1977, διατηρούν τα επιδόµατα της παρ. 2 του 
άρθρου 60 του Ν. 576/1977. 
 
  8. Οι εντασσόµενοι του άρθρου αυτού προκειµένου να αποκτήσουν τα 
προσόντα για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, διευκολύνονται όσο είναι 
δυνατό και ιδίως µε τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20 περ. Ε. Οι προϋποθέσεις και οι 
λεπτοµέρειες για την παροχή των διευκολύνσεων αυτών ρυθµίζονται µε 
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  9. Οι διατάξεις της παρ. Η του άρθρου 20 ισχύουν για τους 
εντασσόµενους του παρόντος άρθρου από 1.1.1984. 



  
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 22 του Ν. 2327/1995 (Α'  156): 
 "Εκπαιδευτικός λειτουργός Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που διορίστηκε µε τις υπ' αριθµ. 
Φ. 412.11/Ε2/10493/25.81979 (ΦΕΚ 252/15.9.1979, τ. Γ') και 
Ε2/8145/6.8.1981 (ΦΕΚ 253/ 4.9. 1981 τ. Γ') αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και καταλαµβάνεται σε ενεργό υπηρεσία 
από τον παρόντα νόµο, παρά την ακύρωση του ως άνω διορισµού του 
θεωρείται ότι από του διορισµού του κατέχει κενή οργανική θέση 
αντίστοιχου κλαδου και ειδικότητας και ότι εντάσσεται και εξελίσσεται 
αναδροµικός σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 και 
του άρθρου 1 του ν. 1517/1985 προς πλήρη αποκατάστασή του". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
   Αρθρο 39 
 
  Πρώτη πλήρωση θέσεων Ε.Π. και Ε.Ε.Π - Μετατάξεις προσωπικού Α.Ε.Ι. 
  
  1.α) Σε πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού και µέχρι την ανάδειξη και 
συγκρότηση των οικείων οργάνων, η επιλογή για πλήρωση θέσεων Ε.Π. και 
Ε.Ε.Π., εκτός των περιπτώσεων των εντασσοµένων του άρθρου 38 γίνεται, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του νόµου αυτού, από ειδικά 
και κατά ειδικότητα πενταµελή εκλεκτορικά σώµατα, που ορίζονται, για 
όλα τα Τ.Ε.Ι., µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά σώµατα συγκροτούνται  από µέλη Ε.Π. ή 
Ε.Ε.Π. των  Τ.Ε.Ι. ανάλογης βαθµίδας και ειδικότητας ή και από άλλους   
ειδικούς επιστήµονες ύστερα από γνώµη των συµβουλίων των οικείων σχολών 
των Τ.Ε.Ι. 
 
  β) Σε κάθε εκλεκτορικό σώµα συµµετέχουν και δύο σπουδαστές, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου που ορίζονται από την εθνική σπουδαστική ένωση Ελλάδας 
(Ε.Σ.Ε.Ε.), σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
  "2.  Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των παρ.  2 και 3 του άρθρου 16  
 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου για δύο  
 (2)  έτη  από  τη  δηµοσίευση  του  παρόντος  νόµου ο Υπουργός Εθνικής  
 Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί µε  απαιτιολογηµένη  απόφαση  του  να  
 αναπέµψει  απόφαση  του  σώµατος εκλεκτόρων για εκλογή µελων Ε.Π.  και  
 Ε.Ε.Π., αν κριθεί αν έχουν παραλειφθεί υπόψηφιοι µε αξιόλογα προσόντα.   
 Η αναποµπή γίνεται σε δευτεροβάθµιο πενταµελές  εκλεκτορικό  σώµα  ανά  
 ειδικότητα,  το  οποίο  συγκροτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.   
 1α του παρόντος άρθρου".  
 
    ***Η εντός " " παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 του άρθρου  
 18 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ Α 71). 
 
  3.α) Μέλη του ∆.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι δυνατό να µεταταγούν, 
ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε έξι µήνες από την 
εφαρµογή του νόµου αυτού, σε Τ.Ε.Ι., όπου λειτουργεί τµήµα στο γνωστικό 
αντικείµενο του οποίου υπάγεται η ειδικότητά τους. Η µετάταξη 
πραγµατοποιείται σε θέση βαθµίδας του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. αντίστοιχης µε τα 
προσόντα του µετατασσοµένου, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία 
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 



και απαρτίζεται από µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και µέλη Ε.Π. ή 
Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας. Με την ίδια απόφαση 
καταργείται η θέση στο Α.Ε.Ι. και συνιστάται προσωποπαγής θέση στο 
Τ.Ε.Ι. στο οποίο γίνεται η µετάταξη. Η θέση αυτή καταργείται µετά την 
κένωσή της µε οποιοδήποτε τρόπο. 
 
  β) Από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης για τη µετάταξη στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι µετατασσόµενοι αποκτούν όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις των µελών των αντίστοιχων βαθµίδων του Ε.Π. ή 
Ε.Ε.Π. 
 
  4. Η διαδικασία µετάταξης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Κ.Α.Τ. 
Ε.Ε., που άρχισε σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 1268/1982, συνεχίζεται, 
και µπορεί να ολοκληρωθεί και µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
Για τους µετατασσόµενους στις θέσεις αυτές εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 38 του παρόντος κατά περίπτωση. "Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία  
των µετατασσοµένων αναγνωρίζεται ο χρόνος από την έναρξη εφαρµογής του  
νόµου αυτού µέχρι τη µετάταξή τους". 
 
    ***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 39 µε 
       το άρθρο 71, παρ. 16, εδάφ. η'  του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) και 
       ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν.1404/1983. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
   Αρθρο 40 
 
                     Ειδική υπηρεσία Τ.Ε.Ι. 
  
  1. Για την ενεργοποίηση των διαδικασιών του νόµου αυτού και το 
συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες για την 
ταχεία και ισόρροπη ανάπτυξη των Τ.Ε.Ι., συνιστάται προσωρινά στην 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ειδική υπηρεσία Τ.Ε.Ι. (Ε.Υ./Τ.Ε.Ι.). 
 
  2.α) Η Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από τα εξής τµήµατα και γραφεία µε 
τις αντίστοιχες αρµοδιότητες: 
 
  ι) Γραφείο νοµικής υποστήριξης και οργανωτικού σχεδιασµού, που 
υπάγεται απευθείας στον προϊστάµενο της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι., µε συµβουλευτικές 
αρµοδιότητες σε οργανωτικά, νοµικά και θέµατα εκπαιδευτικών 
διαδικασιών. 
  
  ιι) Τµήµα προγραµµάτων και µελετών, µε αρµοδιότητες: ίδρυση τµηµάτων 
Τ.Ε.Ι. και χωροταξική κατανοµή τους, προγράµµατα σπουδών, επαγγελµατικά 
δικαιώµατα, διδακτικά βιβλία. 
 
  ιιι) Τµήµα διοικητικών υποθέσεων µε αρµοδιότητες: κανονισµός σπουδών, 
εγγραφές, µετεγγραφές, εσωτερικός κανονισµός Τ.Ε.Ι. διοικητικά θέµατα 
Τ.Ε.Ι. σπουδαστική µέριµνα. 
 
  ιν) Τµήµα προσωπικού, µε αρµοδιότητες: επιλογή και διορισµός 
προσωπικού Τ.Ε.Ι. υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού, αποσπάσεις, 
µετατάξεις, εντάξεις, µετεκπαίδευση προσωπικού. 
 
  ν) Τµήµα οικονοµικών υποθέσεων, µε αρµοδιότητες: οικονοµικός 
σχεδιασµός, προτάσεις για επιχορήγηση Τ.Ε.Ι., προδιαγραφές και 



προµήθεια εξοπλισµού και θέµατα κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 
  β) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
µπορούν να δοθούν στα παραπάνω τµήµατα και άλλες αρµοδιότητες σχετικές 
µε την αποστολή της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. 
 
  3. Ως προϊστάµενος της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. ορίζεται, µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής Τ. 
Ε.Ι.. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορούν για τη στελέχωση της 
Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. να αποσπώνται στην Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή υπάλληλοι 
οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. 
 "Ο Προϊστάµενος της ΕΥ/ΤΕΙ επικουρείται στο έργο του από Αναπληρωτή  
 Προϊστάµενο,  προερχόµενο  από  αντίστοιχα  µε τα προβλεπόµενα για τον  
 προϊστάµενο εκπαιδευτικά ιδρύµατα και από αντίστοιχες βαθµίδες  ή  από  
 αντίστοιχες υπηρεσίες. 
   Με  αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων γίνεται  
 ο ορισµός του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ΕΥ/ΤΕΙ και  καθορίζονται  οι  
 αρµοδιότητές τους". 
   
 ***Το εντός "" εδάφιο προστέθηκε ως άνω δια της υπ'αρ.Ε5/6701 (ΦΕΚ  
    Β 625) η οποία κυρώθηκε από το Ν.1674/1986 (ΦΕΚ Α'203) άρθρο 7. 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.14 του άρθρ.71 του Ν.1566/85 
  " 14. Η λειτουργία της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. παρατείνεται µέχρι 1 Σεπτεµβρίου 
   1986. Παράταση της προθεσµίας αυτής µπορεί να γίνεται µε απόφαση του 
   Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ως προϊστάµενος της 
   Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. µπορεί να ορίζεται ακόµη καθηγητής Α.Ε.Ι. ή µέλος του 
   κύριου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. ή µόνιµος ή αποσπασµένος υπάλληλος της 
   κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευµάτων". 
 
  4. Αντίστοιχες ή συναφείς αρµοδιότητες, που ασκούνται σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα οργανισµό από διευθύνσεις και τµήµατα της κεντρικής υπηρεσίας 
του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µεταφέρονται και 
υπάγονται από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. Οι 
αρµοδιότητες αυτές της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι., επαναφέρονται στις αντίστοιχες       
διευθύνσεις και τα αντίστοιχα τµήµατα της κεντρικής υπηρεσίας την 1η 
Σεπτεµβρίου 1984. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων είναι δυνατή παράταση της προθεσµίας αυτής µέχρι την 1η 
Σεπτεµβρίου 1985, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την ολοκλήρωση των σκοπών 
της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
            ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
                         
                             Αρθρο 41 
 
              Σχολές Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
  
  1. Οι σπουδαστές των ανωτέρων σχολών αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας, εντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξες του άρθρου 37 
αυτού του νόµου σε αντίστοιχα τµήµατα και κατευθύνσεις Τ.Ε.Ι. ή 



παραρτηµάτων τους µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Υγείας και Πρόνοιας που εκδίδονται µετά έξι (6) µήνες 
από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου. 
 
  Με όµοιες αποφάσεις θα καθοριστούν µετά γνώµη του Κεντρικού 
Συµβουλίου Υγείας: 
  
  α) Τα προγράµµατα σπουδών των σχολών επαγγελµάτων υγείας και 
πρόνοιας ανάλογα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του νόµου 
αυτού. 
   
  β) Ολα τα σπουδαστικά θέµατα που προκύπτουν από την ένταξη αυτή κατά 
αναλογία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 αυτού του νόµου και κάθε 
άλλη διαδικαστική λεπτοµέρεια. 
  
  γ) Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, που υπηρετεί µε κάθε σχέση εργασίας στις παραπάνω σχολές 
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σε κενές θέσεις µόνιµου 
προσωπικού του άρθρου 23 αυτού του νόµου κατά ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 38 αυτού. 
 
  Σε περίπτωση ανεπάρκειας των θέσεων αυτών για την ένταξη του 
εκπαιδευτικού προσωπικού συνιστώνται νέες θέσεις µε προεδρικά 
διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας και 
Πρόνοιας και Οικονοµικών, που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του 
άρθρου 23 αυτού του νόµου. 
 
  δ) Οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας των κέντρων πρακτικής 
άσκησης για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας 
των Τ.Ε.Ι. 
 
  2. Θέµατα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρµογή του άρθρου 
αυτού ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Υγείας και Πρόνοιας και του τυχόν συναρµόδιου υπουργού. 
 
  3. Οι σχετικές πιστώσεις που είναι γραµµένες στον προυπολογισµό του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας µεταφέρονται αντίστοιχα στον 
προϋπολογσµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
  
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1865/1989 (Α 210): 
   "Τα  πτυχία  των  σχολών  3τους φοίτησης αρµοδιότητας Υπουργείου  
 Υγείας και Πρόνοιας οι οποίες καταργήθηκαν  µε  το  άρθρο  41  του  ν.   
 1404/1983 είναι ισότιµα µε τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχων ειδικοτήτων. 
   Τα  πτυχία  των  σχολών  αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας  
 2ετούς φοίτησης, οι οποίες καταργήθηκαν µε το άρθρο 41 του  ν.   1404/ 
 1983,  αναγνωρίζονται  ως  ισότιµα  µε  τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης  
 ειδικότητας  εφ'  όσον  οι  κάτοχοί  τους  έχουν   τουλάχιστον   διετή  
 επαγγελµατική ή διδακτική πείρα µετά τη λήψη τους στην ειδικότητα". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                                 Αρθρο 42 
 
                    Θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης 
  
  1. Οι εκπαιδευτικοί της µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
(Τ.Ε.Ε.) που έχουν υποβάλει αίτηση µετάταξης σε ανώτερο κλάδο της µέσης 



Τ.Ε.Ε. µέχρι την 20η Σεπτεµβρίου 1983 µπορεί να µεταταγούν, εφόσον κατά 
το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησής τους είχαν το βαθµό και τα 
τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις 
µετατάξεις των δηµόσιων υπαλλήλων έστω και αν στο µεταξύ έχει 
µεταβληθεί η υπηρεσιακή τους κατάσταση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
  2. Για την αντιµετώπιση των δαπανών λειτουργίας των οικοτροφείων που 
παρέχουν κατοικία, τροφή, δίαιτα γενικά καθώς και αγωγή στους 
υποτρόφους µαθητές της γενικής και τεχνικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης παρέχεται χρηµατική ενίσχυση του δηµοσίου κάθε έτος. 
 
  Για το σκοπό αυτόν εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προυπολογισµό 
εξόδων του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  Η χρηµατική ενίσχυση παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής  
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  3. Η συγγραφή, έκδοση, προµήθεια, διάθεση και κάθε σχετικό θέµα που 
αφορά στα βιβλία της µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
µπορεί να ρυθµίζεται και σύµφωνα µε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν 
για τα διδακτικά βιβλία της γενικής εκπαίδευσης µπορεί να ρυθµίζεται 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τα διδακτικά 
βιβλία της γενικής εκπαίδευσης. Στα διδακτικά βιβλία της µέσης τεχνικής 
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης περιλαµβάνονται και τα βιβλία 
διδασκόντων, τα φύλλα έργου για τις εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και τα 
ενηµερωτικά φυλλάδια περιγραφής νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων. 
 
  4. Οι αποφάσεις µε αριθµούς: α) 100744/7.9.1978,  β) 
Ε/3870/12.3.1979, γ) 142542/24.11.1978, δ) Ε/ 5011, 3253/21.5.1979, ε) 
Ε/15227/3.11.1979, στ) Ε/4170/30.4.1980 ζ) Ε/11070/10.10.1980, η) 
Ε/14494 /12.12.1980,  Θ) Ε/5486/25.5.1981,  ι) Ε/5097/29.6. 1981, ια) 
Ε/6835/30.6.1981  ,β) Ε/7813/24.7.1981, ιγ) Ε/9716/21.9.1981,  ιδ)  
Ε2/2264/1.6.1982, ιε) Ε2/ 4755/13.9.1982, ιστ) Ε2/9876/26.11.1982 και 
ιζ) Ε2/2601/7.4.1983 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε 
τις οποίες έχει προκηρυχθεί η πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού 
των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. παύουν να ισχύουν. Κατεξαίρεση στις περιπτώσεις των 
προηγουµένων προκηρύξεων µε τα στοιχεία από θ' εως ιζ' που µέχρι τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού έχει διατυπωθεί η γνώµη του οικείου 
συλλογικού οργάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγρ. 8 και της παραγρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 576/1977, η σχετική 
διαδικασία διορισµού συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του πιο πάνω νόµου 
και ολοκληρώνεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου. Για τους διοριζόµενους εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του 
άρθρου 38 του παρόντος. 
 
  5. Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που 
εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι 
οικείες διατάξεις του Ν. 576/1977. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 43 
              
                         Θέµατα ΚΕ.ΜΕ.∆Ι. 
  



  1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.∆Ι. υπάγεται υπηρεσιακά και 
πειθαρχικά στο συµβούλιο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 
του παρόντος. Αντί καθηγητή Τ.Ε.Ι. που προβλέπεται στο στοιχείο γ' 
µετέχει µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕ.ΜΕ ∆Ι. που εκλέγεται 
µε τον αναπληρωτή του από το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.∆Ι. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 32 εφαρµόζεται ανάλογα. 
 
  2. Οι σπουδαστές του ΚΕ.ΜΕ.∆Ι που παρακολουθούν τα ειδικά τµήµατα 
διετούς φοίτησης του Π.∆. 664/1982, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και 
σπουδαστικές παροχές µε τους κανονικούς σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                               'Αρθρο 44 
                   
                        Σχολή ξένων σπουδαστών 
  
  1. Ιδρύεται στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και 
Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε) Σχολή Ξένων Σπουδαστών (Σ.Ξ.Σ) µε 
σκοπό την εκτέλεση προγραµµάτων εκπαίδευοης, τα οποία προβλέπονται 
από εκπαιδευτικές συµβάσεις της Ελλάδας µε άλλες χώρες. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ρυθµίζονται θέµατα που έχουν σχέση µε τη λειτουργία και τη διεύθυνση 
της Σ.Ξ.Σ., την εισαγωγή σπουδαστών, τα προσόντα εισαγωγής τους, τη 
διάρκεια φοίτησης, τα προγράµµατα σπουδών τη γλώσσα διδασκαλίας, τους 
τίτλους σπουδών, τη γλώσσα διδασκαλίας, τους τίτλους σπουδών, τα 
δίδακτρα τις εξετάσεις, τα διδακτικά βιβλία τη σίτηση, τη διαµονή και 
κάθε άλλο θέµα σπουδών και σπουδαστικής µέριµνας. 
 
  3. Η διδασκαλία των µαθηµάτων και εργαστηριακών ασκήσεων, η διεύθυνση 
και η εποπτεία και γενικά η αντιµετώπιση αναγκών της Σ.Ξ.Σ. γίνεται από 
το τακτικό και το προσλαµβανόµενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις έκτακο  
γενικά προσωπικό της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή 
φορέων µε τους οποίους δύναται να συνεργάζεται η Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για την 
πραγµατοποίηση των προγραµµάτων αυτών εκπαίδευσης σε εκτέλεση των 
σχετικών συµβάσεων. 
  
  4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην ωριαία αντιµισθία 
και γενικά στην αποζηµίωση του µόνιµου, ωροµίσθιου και εκτάκτου γενικά 
προσωπικού που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των παραπάνω 
προγραµµάτων εκπαίδευσης καθώς επίσης και η αποζηµίωση των διδασκόντων 
συγγραφέων των βιβλίων και διδακτικών σηµειώσεων που χορηγούνται στους 
σπουδαστές. 
 
  5. Για κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στην πραγµτοποίηση των 
προγραµµάτων αυτών εκπαίδευσης και δεν προβλέπεται η ρύθµιση του από 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των διµερών  
συµβάσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές περί των άλλων σχολών της  
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. διατάξεις. 
 
  6. Τα τµήµατα που παρακολουθούν λίβυοι σπουδαστές στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 
σύµφωνα µε την από 20.1.1981 σύµβαση εκπαίδευσης µεταξύ της Ελλάδας και 
της Λιβυκής Αραβικής Σοσιαλιστικής Λαϊκής Τζαµαχιρίας (JΑΜΑΗΙRΙΑ) 
εντάσσονται στη Σ.Ξ.Σ. από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου. 



 
  7. Οπου ανωτέρω προβλέπεται κατεξουσιοδότηση του παρόντος η έκδοση 
κανονιστικών πράξεων για τη ρύθµιση των αντιστοίχων θεµάτων, αυτή 
πραγµατοποιείται µετά γνώµη του ∆.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Μέχρι την έκδοση 
των πράξεων αυτών που προβλέπονται από το παρόν για τη ρύθµιση των 
συναφών θεµάτων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι µέχρι σήµερα ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 
  
 
 
       "Αρθρο 45              
  
               Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τµήµατα 
 
  "1.  Σε  δηµόσια  σχολεία   της   Πρωτοβάθµιας   και   ∆ευτεροβάθµιας  
 Εκπαίδευσης  µπορεί  να  ιδρύονται,  µε αποφάσεις του οικείου νοµάρχη,  
 τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τµήµατα για  την  οµαλή  προσαρµογή  
 στο  εκπαιδευτικό  σύστηµα  της  χώρας παλιννοστούντων µαθητών, τέκνων  
 Ελλήνων µεταναστών ή τέκνων επαναπατριζοµένων Ελλήνων.  
 
   2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,  που  
 δηµοσιεύονται  στην  Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζονται  
 θέµατα   οργάνωσης   και   λειτουργίας   των   τάξεων   υποδοχής   και  
 φροντιστηριακών  τµηµάτων,  τα  εφαρµοζόµενα  προγράµµατα  σπουδών, τα  
 προσόντα του προσωπικού που διδάσκουν  σ'  αυτά,  τα  χρησιµοποιούµενα  
 βιβλία καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  
 
   3.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και για την κάλυψη ειδικών αναγκών  
 µπορεί να προσλαµβάνονται  µε  σύµβαση  ορισµένου  χρόνου  και  ωριαία  
 αντιµισθία,  µετά  από  απόφαση του οικείου νοµάρχη ύστερα από πρόταση  
 του  αρµόδιου  υπηρεσιακού  συµβουλίου,   ιδιώτες   που   µπορούν   να  
 ανταποκριθούν  στις ειδικές διδακτικές ανάγκες των τάξεων των τµηµάτων  
 του παρόντος  άρθρου  ή  να  ανατίθενται  η  διδασκαλία  σε  δηµόσιους  
 υπαλλήλους µε ωριαία αποζηµίωση. Το ύψος της ωριαίας αυτής αντιµισθίας  
 ή  αποζηµίωσης  καθορίζεται  µε  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών Εθνικής  
 Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών".  
  
    ***Το άρθρο 45 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 παρ. 3 του 
       Ν. 1894/1990 (Α' 110). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
      Αρθρο 46.  
 
  Προθεσµία κοινοποίησης διορισµού εκπαιδευτικών      
  
  1 Ο διορισµός των εκπαιδευτικών δηµοτικής, µέσης γενικής και µέσης 
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης κοινοποιείται µέσα σε δέκα το πολύ 
ηµέρες από τη δηµοσίευση του µε έγγραφο της αρµοδίας αρχής που 
επιδίδεται στο διοριζόµενο. 
 
  2. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και προθεσµία δέκα το πολύ ηµερών για 
ορκωµοσία του διορζόµενου και ανάληψη υπηρεσίας. 
 
  3. Οπωσδήποτε ο διορισµός θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε την εικοστή 
ηµέρα από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και από την 
ηµέρα  αυτή  αρχίζει   η   δεκαήµερη  προθεσµία   για  ορκωµοσία  του  
διοριζόµενου και ανάληψη υπηρεσίας. 
  
_____________________________________________________________________ 



                                                                      
 
 
 
 
            Αρθρο 47 
                  
      Θέµατα Λαϊκής Επιµόρφωσης. 
  
  1. Το στοιχείο β της παρ. 6 που προστέθηκε στο άρθρο 25 του Ν.  
400/1976 "περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων" µε το άρθρο 18 του  
νόµου 1320/1983 "Πρόσληψη στο ∆ηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις" 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "β) συνιστώνται µέχρι 60 θέσεις µονίµων υπαλλήλων νοµικών συνεργατών 
µε σχέση έµµισθης εντολής επιστηµονικών συνεργατών και τεχνικού και 
βοηθητικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και  
προσδιορίζονται τα προσόντα των µονίµων υπαλλήλων και η κατανοµή τους  
κατά κλάδους, βαθµούς και ειδικότητες καθώς και τα ειδικά προσόντα του 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ο τρόπος πρόσληψής 
του, η αντιµισθία των νοµικών συνεργατών, των επιστηµονικών συνεργατών 
και του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού και ο τρόπος καταβολής της 
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τη λειτουργία της υπηρεσίας 
αυτής". 
  
  2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε το οποίο θα 
διαρθρωθούν οι θέσεις µονίµων υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατέας Λαϊκής 
Επιµόρφωσης, που συστάθηκαν µε το άρθρο 18 του Ν 1320/1983 µπορεί να 
πληρωθούν οι θέσεις αυτές και µε µετάταξη υπαλλήλων του δηµοσίου και 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 
 
  3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν.1351/1983 διορθώνεται η λέξη 
"διαδικασία" στο ορθό "διδασκαλία" από την ηµεροµηνία που άρχισε η ισχύς 
του νόµου αυτού. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
       Αρθρο 48 
  
        Θέµατα συλλογικών οργάνων, σπουδών και προσωπικού ΑΕΙ. 
  
  1.α) Στην παραγρ. 6 του άρθρου 6 του Ν 1268/1982 οι λέξεις 
"να ιδρύονται να συγχωνεύονται ή να κατανέµονται" αντικαθίστανται από 
τις λέξεις "να ιδρύονται να καταργούνται να συγχωνεύονται, να 
κατανέµονται ή να µετονοµάζονται". 
 
  β) Στο Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ 6 του 
άρθρου 6 του Ν 1268/1982 µε το οποίο ιδρύονται Α.Ε.Ι. σχολές ή τµήµατα 
καθορίζονται τα εξής: 
 
  ι) Η διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων ∆.Ε.Π. 
 
  ιι) Ο ελάχιστος αριθµός µελών ∆.Ε.Π κατά τµήµα και οι λοιπές 
προυποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναµη λειτουργία των 
τµηµάτων, των σχολών και του Α.Ε.Ι. µε εκλεγµένα όργανα διοίκησης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 1268/1982. 



 
ιιι) Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την προσωρινή διοίκηση του Α.Ε.Ι των 
σχολών και των τµηµάτων µέχρι την έναρξη της αυτοδύναµης λειτουργίας 
τους. 
 
  ιν) Η διαδικασία και οι προυποθέσεις διορισµού πρόσληψης, απόσπασης η 
µετάταξης κάθε είδους προσωπικού µέχρι την έναρξη της αυτοδύναµης  
λειτουργίας του Α.Ε.Ι των σχολών και των τµηµάτων. 
 
  ν) Τα σχετικά µε τους πόρους του Α.Ε.Ι. 
 
  νι) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ρύθµισης γενικοτέρων  
οικονοµικών θεµάτων, όπως απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις, διαγωνισµοί και 
δηµοπρασίες. 
 
  νιι) Η διαδικασία καθορισµού του ακαδηµαικού έτους έναρξης της  
λειτουργίας του Α.Ε.Ι. των σχολών και των τµηµάτων. 
 
  νιιι) Ο σκοπός και η αποστολή του Α.Ε.Ι των σχολών και των τµηµάτων 
και τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων. 
 
   ιχ) Η έδρα του Α.Ε.Ι. και η διαδικασία καθορισµού της έδρας επιµέρους 
πανεπιστηµιακών µονάδων και λειτουργιών σε άλλες πόλεις. 
 
  χ) Οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα τµήµατα. 
 
  χι) Η ρύθµιση θεµάτων που τυχόν θα προκύψουν σχετικά µε τη λειτουργία 
του Α.Ε.Ι. των σχολών και των τµηµάτων και τα οποία δεν προβλέπονται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
  χιι) Η διαδικασία καθορισµού του προγράµµατος σπουδών που θα ισχύει 
κατά το πρώτο ακαδηµαικό έτος της αυτοδύναµης λειτουργίας κάθε 
τµήµατος. 
 
  χιιι) Η διαδικασία σύστασης Τοµέων στα τµήµατα και κατανοµής 
προοωπικού και µονάδων σε αυτούς. 
 
  χιν) Η διαδικασία εκλογής ή συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των 
νέων µονάδων και τα σχετικά µε την έναρξη της θητείας τους. 
 
  γ) Στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.6 του Ν. 
1268/1982 µε το οποίο κατανέµονται ή συγχωνεύονται Α.Ε.Ι. σχολές ή 
τµήµατα καθορίζονται τα εξής: 
 
  ι) Το ακαδηµαϊκό έτος έναρξης της λειτουργίας των νέων µονάδων και 
παύσης της λειτουργίας των παλιών. 
 
  ιι) Οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα νέα τµήµατα 
 
ιιι) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατανοµής και ένταξης του 
υπηρετούντος προσωπικού και των Εργαστηρίων, Κλινικών, Σπουδαστηρίων 
Μουσείων κλπ στις νέες µονάδες. 
 
  ιν) Η διαδικασία και οι προυποθέσεις κατάταξης των φοιτητών στις νέες 
µονάδες και η ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τις σπουδές τους που 
προκύπτουν από την κατάταξή τους. 
 
  ν) Τα σχετικά µε την ισοτιµία των πτυχίων που χορηγούν οι νέες 
µονάδες και τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων. 
 
  νι) Η διαδικασία εκλογής ή συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των 
νέων µονάδων και τα σχετικά µε την έναρξη της θητείας τους. 
  



  νιι) Η διαδικασία καθορισµού του προγράµµατος σπουδών που θα ισχύει 
κατά το πρώτο ακαδηµαικό έτος λετουργίας των τµήµατων που προκύπτουν 
από την κατάτµηση και στα οποία δεν κατατάσσονται φοιτητές. 
 
  νιιι) Τα σχετικά µε περιουσιακά θέµατα όπως και µε οικονοµικές 
εκκρεµότητες που τυχόν θα προκύψουν από τη διαδικασία κατάτµησης ή 
συγχώνευσης. 
 
  ιχ) Τα σχετικά µε φοιτητικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές 
εκκρεµότητες που τυχόν θα υπάρξουν µετά την παύση της λειτουργίας των 
παλιών µονάδων. 
 
  χ) Η ρύθµιση θεµάτων που τυχόν θα προκύψουν σχετικά µε τη λειτουργία 
των  νέων  µονάδων  και  τα  οποία  δεν  προβλέπονται από την ισχύουσα  
νοµοθεσία. 
 
  χι ) Η διαδικασία σύστασης Τοµέων στα τµήµατα και κατανοµής 
προσωπικού και µονάδων σε αυτούς. 
 
  δ) Η αληθινή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 
1268/1982 είναι πως τα Α.Ε.Ι. αποτελούνται από σχολές και τµήµατα ή από 
 ανεξάρτητα τµήµατα. 
 
  ε) Στο τέλος της παρ 2 του άρθρου 6 του Ν 1268/1982 προστίθενται τα 
εξής: 
 
  "Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του 
αντίστοιχου τµήµατος και του Ε.Σ.Α.Π. είναι δυνατό να καθορίζονται 
κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα τµήµα. 
 
  στ) Προστίθεται εδάφιο ε στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν 
1268/1982 ως εξής: 
 
  "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 σύστασή 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,Κλινικών 
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". 
  
  2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 τροποποιείται ως εξής: 
 
  "5. Η ίδρυση Εργαστηρίου ή Κλινικής γίνεται µε προεδρικό διάταγµα 
ύστερα από γνώµη του οικείου τµήµατος ή σχολής. Στο προεδρικό διάταγµα 
καθορίζεται και ο εσωτερικός κανονισµός τους. 
 
  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  
οικείας Γ.Σ. τµήµατος ή σχολής σε αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν  
στο τµήµα ή τη σχολή". 
 
  Η παράγραφος 14 του άρθρου 45 του Ν 1268/1982 καταργείται. 
  
  (3. Στο εδ. αύ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982 προστίθεται 



τρίτο υπεδάφιο ως εξής: 
   "Στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού συµµετέχουν  
και εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π σε ποσοστό 10% του αριθµού των µελών του ∆.Ε.Π του 
τµήµατος"). 
 
  *** Η άνω προσθήκη καταργήθηκε µε την παρ.6 άρθρ.77 Ν.2413/1996 (Α  
      124). 
 
  4.α) Στο εδάφιο γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1268/1982 
προστίθεται περίπτωση χ΄ η οποία έχει ως εξής: 
 
      "χ) αποφασίζει για κάθε θέµα που αναφέρεται στην οργάνωση και 
λειτουργία του οικείου Α.Ε.Ι. στη διεξαγωγή και βελτίωση του 
διδακτικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού έργου του 
Ιδρύµατος, στην ανάληψη πρωτοβουλιών σύνδεσης του Α.Ε.Ι. µε την 
κοινότητα και συµβολής του στην περφερειακή ανάπτυξη, καθώς και στην 
επίλυση όλων των προβληµάτων - µετά από γνώµη των αρµόδιων συλλογικών 
οργάνων όπου απαιτείται - τα οποία ανακύπτουν τόσο κατά την εφαρµογή 
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας όσο και κατά την πορεία και 
εξέλιξη της πανεπιστηµακής ζωής". 
 
  β) Η αληθινή έννοια του εδαφ. δύ της παραγρ. 3 του άρθρο 11 του Ν. 
1268/1982 είναι ότι απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών 
του σώµατος των εκλεκτόρων. 
 
  γ) Το δεύτερο υποεδάφιο του εδ. βύ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 
1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Κάθε τµήµα εκλέγει τον εκπρόσωπο του ∆.Ε.Π. στη Σύγκλητο κάθε φορά 
και από άλλη βαθµίδα η οποία καθορίζεται από τον Πρύτανη". 
 
  5. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "5. α) Τα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία, όταν 
είναι παρόντα 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 ψήφοι και οι 
αποχές δεν λαµβάνονται υπόψη στο αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.  Οσοι 
χρησιµοποίησαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε µία ψηφοφορία δεν   
υπολογίζονται στον αριθµό των παρόντων, 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 ή για την εκλογή εκπροσώπων 
∆.Ε.Π. στις Γ.Σ. Τµηµάτων ή στις Συγκλήτους". 
 
  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. 
 
  7. Στην παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 τίθεται προσθήκη: 
 
  "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". 



 
   ***Η παρ. 8 του άρθρου 48 καταργήθηκε µε το άρθρο 80 παρ. 8 περ.  
      βιι) του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 
  
  9. Η αληθινή έννοια της παρ. 12 του άρθρου 24 του Ν. 1268/1982 είναι 
ότι όπου γίνεται αναφορά σε διασχολικά προγράµµατα εννοείται ότι 
πρόκειται για διασχολικά ή διατµηµατικά προγράµµατα. 
 
  10. Στο άρθρο 15 του Α.Ν. 1825/1951 "περί συστάσεως Ιδρύµατος 
Κρατικών Υποτροφιών", όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 51 του Ν.∆. 
3971/1959, προστίθενται τα εξής: 
 
  "α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που 
εκδίδεται ύστερα απο γνώµη του ∆.Σ. του Ι.Κ.Υ και του ΕΣΑΠ, ως προς τον 
προγραµµατισµό των κατευθύνσεων, ορίζεται κάθε χρόνο το ύψος των 
πιστώσεων που χορηγούνται στα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. της χώρας για την 
παροχή των µεταπτυχιακών υποτροφιών του προγράµµατος εσωτερικού, που 
προβλέπει ο προϋπολογισµός του Ι.Κ.Υ. σε πτυχιούχους, που θα εκπονούν 
διδακτορική διατριβή στα τήµηµατα αυτά έτσι ώστε να χορηγείται 
τουλάχιστον µια νέα υποτροφία κάθε ακαδηµαϊκό έτος σε κάθε τµήµα. 
  
  β) Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. τµήµατος µετά 
από προκήρυξη που δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο. 
 
  γ) Η Γ.Σ. του τµήµατος αποφασίζει για το επιστηµονικό πεδίο κάθε 
υποτροφίας, για τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων τα προσόντα των 
υποψηφίων και κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτηµα. 
 
  δ) Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια και µπορεί να ανανεωθεί για 
δύο ακόµη φορές µε αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ. τµήµατος. 
 
  ε) Οι υποχρεώσεις των υποτρόφων που καθορίζονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. γύ περίπτ. (ιιι) του Ν. 1268/1982. 
 
  στ) Μέχρι τη δηµιουργία και λειτουργία Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών 
στο αντίστοιχο τµήµα και την πρόσληψη Ε.Μ.Υ. για τους παραπάνω 
υποτρόφους ισχύουν όλες οι διατάξεις που προβλέπει ο Ν. 1268/1982. 
 
  ζ) Οι διατάξεις των παραπάνω εδαφ. αύ εισχύουν ανάλογα και για όλα τα 
κληροδοτήµατα τα οποία προσφέρουν υποτροφίες και εφόσον δεν υπάρχει 
αντίθετη βούληση του διαθέτη, όπως και για όλους τους φορείς ή 
οργανισµούς που χορηγούν µεταπτυχιακές υποτροφίες. 
 
  Στις περιπτώσεις αυτές το ∆.Σ. του αντίστοιχου ιδρύµατος ή φορέα 
γνωρίζει στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε όλα τα Α.Ε.Ι. και στο Ι.Κ.Υ. τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που θα επιτρέψουν την ένταξη των 
χορηγούµενων υποτροφιών στον προγραµµατισµό και το συντονισµό του 
ερευνητικού έργου στον οποίο προβαίνουν τα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. Το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. 
των ιδρυµάτων ή φορέων προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για 
την εναρµόνιση των διατάξεων αυτών µε τη βούληση του διαθέτη". 
 
  11. Οι υπηρεσιακές µεταβολές στα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.∆.Τ.Π. διοικητικού 
προσωπικού όπως και στα µέλη άλλων κατηγοριών προσωπικού συντελούνται 
µε πράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  12. Στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των Α.Ε.Ι. καθορίζονται τα 
σχετικά µε τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆.Τ.Π. και του διοικητικού προσωπικού. Στα µέλη 
Ε.∆.Τ.Π. µε ειδικά προσόντα µπορεί να ανατεθεί εκπαιδευτικό  
εργαστηριακό έργο. 
 



  13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα 
από γνώµη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. είναι δυνατή η ίδρυση Παραρτήµατος 
Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε άλλη πόλη της 
ευρύτερης περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του αντίστοιχου 
Τµήµατος. 
 
  14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζεται η απόδοση στις ξένες γλώσσες των όρων, τίτλων, βαθµίδων και 
θέσεων που προβλέπονται στο Ν. 1268/1982. Η ανακριβής, παραποιηµένη ή 
µη πλήρης χρήση των παραπάνω ξενόγλωσσων όρων αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωµα. 
 
  15. Για το διορισµό σε θέση ∆.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. των ήδη 
υπηρετούντων µελών των ∆.Ε.Π. δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή κανενός 
από τα νόµιµα πιστοποιητικά. Αντί για αυτή αρκεί η υποβολή  
επικυρωµένων αντιγράφων των πιο πάνω πιστοποιητικών που βρίσκονται στον 
υπηρεσιακό φάκελλο του διοριζοµένου καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του, 
σύµφωνα µε το νόµο, ότι δε µεσολάβησε γεγονός που θα αποτελούσε λόγο 
εκπτώσεως από το λειτούργηµά του ή νόµιµο κώλυµα διορισµού. 
 
  16. Στην παραγρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής 
περίοδος: 
 
  "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". 
 
  17.α) Στην περίπτωση Β της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1286/1982  
διαγράφονται οι λέξεις και ο αριθµός "και 4% για όσους εµπίπτουν στην 
περίπτωση Γ της ίδιας παραγράφου". 
 
  β) Στα ποσοστά που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 
1286/1982 προστίθεται ποσοστό 2% σε όσα αναφέρονται στο δεύτερο έτος 
και ανά 1% σε όσα αναφέρονται στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών. 
 
  γ) Στην περίπτωση Γ της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 1286/1982 
διαγράφονται οι λέξεις και ο αριθµός "Σε ποσοστό 4% για κάθε σχολή 
υποδοχής για όσους συντρέχουν κατά την κρίση της σχολής, οι ειδικοί 
λόγοι που αναφέρονται στο β' εδάφιο της παραγρ. 4". 
 
  δ) Στο ποσοστό που προβλέπεται στην περίπτωση Β της παραγρ. 6 του 
άρθρου 2 του Ν. 1286/1982 προστίθεται ποσοστό 4%, καθώς και στο τέλος 
της περίπτωσης Β της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1286/1982 
προστίθενται οι λέξεις "και, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια σχολή στην έδρα 
που φοιτά ο γονιός, ο αδελφός ή σύζυγος, σε αντίστοιχη σχολή που 
είναι πλησιέστερη στον τόπο µόνιµης κατοικίας αυτών ή των γονιών τους 
αντίστοιχα". 
 
  ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1286/1982 διάγραφονται ο λέξεις 
"µε την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν εξετασθεί µε επιτυχία στα 
µαθήµατα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων" και προστίθενται οι λέξεις "και σε όλα τα έτη σπουδών". 
 
  στ) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 
1983-84. Εκκρεµείς αιτήσεις ή ενστάσεις κατά αποφάσεων που υποβλήθηκαν 
και αφορούν το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983 κρίνονται από τα 
αρµόδια όργανα του τµήµατος εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του 
παρόντος. 
 
  18. Στο άρθρο 2 του Ν. 1286/1982 προστίθεται παράγραφος µε τον αριθµό 
11 που έχει ως ακολούθως: 
 
  " 11. Επιτρέπεται χωρίς ποσοτικό περιορισµό η µετεγγραφή σπουδαστών 



ανώτερων σχολών που γράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος ή εξάµηνο 
σπουδών εφόσον στη σχολή υποδοχής ή σε σχολή που έχει την ίδια έδρα µε 
τη σχολή υποδοχής φοιτά ή εισήχθη κατά το ίδιο έτος αδελφός του 
ενδιαφεροµένου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη 
λήξη της προθεσµίας των εγγραφών στη σχολή προέλευσης. Οποιοδήποτε 
σχετικό θέµα ήθελε προκύψει ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων". 
   
  19.α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982 προστίθενται οι 
εξής διατάξεις: 
 
  "Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου  
αριθµού των καθηγητών του τµήµατος "που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση 
µε την Γ.Σ. του τµήµατος". Σε περίπτωση που οι εκλέκτορες 
καθηγητές είναι λιγότεροι από επτά, η Γ.Σ. του τµήµατος καταρτίζει 
πίνακα στον οποίο περιλαµβάνονται 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". 
 
     ***Η άνω εντός " " φράση "που συνέρχονται....κλπ" προστέθηκε µε  
        το άρθρο 71 παρ. 22 περ. 1 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 
 
  β) Οι παράγραφοι 3 κα 4 του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982 καταργούνται 
και η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου παίρνει τον αριθµό 3. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                         Αρθρο 49 
 
                        Θέµατα Α.Ε.Ι. 
  
  1. α) Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυµα ιδρύεται Φοιτητική Λέσχη 
ως Παράρτηµα αυτού και αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε έδρα 
την έδρα του Α.Ε.Ι. και σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των 
φοιτητών του Ιδρύµατος, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής 
και πνευµατικής τους µόρφωσης µε διαδικασίες και πρωτοβουλίες 
συµµετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης. 
 
  β) Η Φοιτητική Λέσχη διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 
αποτελείται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. ή µέλος του ∆.Ε.Π. 
εκλεγόµενο από τη Σύγκλητο ως Πρόεδρο και τους Κοσµήτορες των σχολών 
για τα Α.Ε.Ι. µε τρεις ή περισσότερες σχολές, άλλως από τους προέδρους 
των τµηµάτων και κατά αντίστοιχο τρόπο από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών 
κάθε Σχολής ή Τµήµατος που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε ευθύνη των 
φοιτητικών συλλόγων. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου και των µελών του 
∆.Ε.Π. είναι διετής. Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων των φοιτητών 
είναι ένα έτος. 
 
  γ) Οι Φοιτητικές Λέσχες που υφίστανται και λειτουργούν ως Παραρτήµατα 
των οικείων Α.Ε.Ι. κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µετατρέπονται σε 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των 



διατάξεων του άρθρου αυτού, το δε κάθε φύσης και σχέσης εργασίας 
προσωπικό τους, µε εξαίρεση τα µέλη του διοικητικού προσωπικού τα οποία 
παραµένουν στο Α.Ε.Ι., εντάσσεται στο προσωπικό του νοµικού προσώπου 
της Φοιτητικής Λέσχης µεταφεροµένων αυτοδίκαια σε αυτό των αντίστοιχων 
κλάδων και οργανικών θέσεων προσωπικού. 
 
  Μέχρι την έκδοση των απαιτούµενων και προβλεπόµενων από τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού προεδρικών διαταγµάτων και αποφάσεων οι Φοιτητικές 
Λέσχες που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο εξακολουθούν να 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού. 
 
  Η Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να 
αποτελεί Ν.Π.∆.∆. εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου. 
 
  δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον παρακωλύεται ή δυσχεραίνεται 
η σίτιση των φοιτητών συγκεκριµένης Λέσχης, µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του οικείου Α.Ε.Ι., 
ρυθµίζεται η διαδικασία δωρεάν σίτισης µε τρόπο διαφορετικό από τις 
κείµενες διατάξεις. 
 
  ε) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Λέσχης 
και της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζονται: 
 
  ι) Η σύσταση, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της 
Φοιτητικής Λέσχης, όπως και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις τοποθέτησης 
προσωπικού του Α.Ε.Ι. στις υπηρεσίες αυτές. 
 
  ιι) Η σύσταση, κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων 
προσωπικού κάθε κατηγορίας, βαθµού ή ειδικότητας µονίµου ή µε 
οποιαδήποτε φύση και σχέση εργασίας. 
 
  ιιι) Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορσµού κάθε κλάδου ή ειδικότητας 
καθώς και ο εισαγωγικός βαθµός των θέσεων κάθε κλάδου. 
 
  ιν) Οι κλάδοι οι βαθµοί και τα τυχόν απαιτούµενα προσόντα των 
προϊσταµένων των οργανικών µονάδων καθώς και οι οργανικές µονάδες στις 
οποίες λόγω της ειδικής φύσης του έργου τους µπορεί να ανατίθενται 
καθήκοντα προϊσταµένου σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου. 
 
  στ) Πόροι της Φοιτητικής Λέσχης είναι: 
 
  ι) Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και από πόρους του 
Α.Ε.Ι. 
 
  ιι) Οι πρόσοδοι από τη µίσθωση ή άλλη εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων 
και της περιουσίας της Λέσχης. 
 
  ιιι) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοτήµατα φυσικών ή 
νοµικών προσώπων. 
 
  ιν) Οι πρόσοδοι από τυχόν αντίτιµο που καταβάλλεται από τους φοιτητές 
για την προσφορά σε αυτούς διάφορων παροχών και της διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών και της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας. 
  
  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. 
  
  3. Οι τεχνίτες και το λοιπό προσωπικό που υπηρετούσε στα Α.Ε.Ι κατά 
την έναρξη ισχύος του Ν. 1268/1982 και εντάχθηκε σε θέσεις Ε.Ε.Π. ή 
Ε.∆.Τ.Π. µε απόφαση των οικείων Συγκλήτων, καταλαµβάνουν αυτοδίκαια 
ιδρυόµενες ισάριθµες θέσεις και ακολουθούν τη µισθολογική και 
βαθµολογική επανένταξη των άλλων µελών της αντίστοιχης κατηγορίας των 
ίδιων προσόντων. 
  
  4. 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. 
  
  β) Στην παράγρ. 19 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 οι λέξεις "που θα 
ενταχθεί" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που θα ενταχθεί και θα 
επανενταχθεί ή θα προσληφθεί". 
 
  5. α) Η παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 τροποποιείται ως εξής: 
 
  "7. Σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται ενιαία βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της έρευνας και της διδασκαλίας που λειτουργεί ως αυτοτελής και 
αποκεντρωµένη υπηρεσία και αποτελείται από: α) την κεντρική βιβλιοθήκη 
του Α.Ε.Ι. β) τις βιβλιοθήκες τµηµάτων. Οι βιβλιοθήκες των πρώην 
σπουδαστηρίων καθώς και οι βιβλιοθήκες που έχουν τυχόν σχηµατισθεί από 
πιστώσεις των πρώην εδρών ανήκουν από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 
στις βιβλιοθήκες των τµηµάτων όπου εντάχθηκαν. Με προεδρικό διάταγµα, 
που εκδίδεται µε πρόταση των αρµοδίων Υπουργών µέσα σε έξι µήνες από τη 
δηµοσίευση αυτού του νόµου ρυθµίζονται στις λεπτοµέρειές τους τα 
σχετικά µε τις αρµοδιότητες των κεντρικών βιβλιοθηκών και των 
βιβλιοθηκών τµηµάτων των Α.Ε.Ι., τη διοίκησή τους, καθώς και το 
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές και ιδίως την 
κατανοµή του κατά κατηγορίες και ειδικότητες, τα προσόντα που 
απαιτούνται για την καθεµιά από τις κατηγορίες και τις ειδικότητες 
αυτές, τον τρόπο πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων και την εν γένει 
εξέλιξη του προσωπικού. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται επίσης 
µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου: α) καθορίζεται ο 
αριθµός των απαιτουµένων θέσεων για την κεντρική βιβλιοθήκη και τις 
βιβλιοθήκες τµηµάτων κάθε Α.Ε.Ι. ανάλογα µε τις ανάγκες τους και µε 
βάση σχετική πρόταση των οικίων συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
βιβλιοθηκών αυτών, εφόσον έχουν συσταθεί που εγκρίνεται από την οικεία 
Σύγκλητο και, αν δεν έχουν ακόµα συσταθεί αυτά τα όργανα, των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Τµηµάτων και της Συγκλήτου του κάθε Α.Ε.Ι. 
και β) ιδρύονται οι παραπάνω θέσεις. 
 
  'Ολοι οι υπάλληλοι των βιβλιοθπηκών 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. 
 
  ύΟταν 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. 
  
  β) Στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 8 που έχει το 
ακόλουθο περιεχόµενο: 
 
  "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 Ερευνας και Τεχνολογίας. 
 
  Η µονάδα µηχανογράφησης κάθε Κεντρικής Βιβλιοθήκης στελεχώνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα εδάφια γύ και δ' της πρώτης περιόδου της 
προηγούµενης παραγράφου". 
 
  6. Η µισθοδοσία του προσωπικού και κάθε άλλη δαπάνη που έχει γίνει ή 
θα γίνει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1983 και αφορά την τέως Ε.Α.Σ.Α. και το 
παράρτηµά της, θα εξακολουθεί να βαρύνει µέχρι τη λήξη του οικονοµικού 
έτους τις πιστώσεις του εγκεκριµένου προυπολογισµού της και του ειδικού 
φορέα του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
  Από την 1η Ιανουαρίου 1984 οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους 
προϋπολογισµούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στα οποία 
Ιδρύθηκαν Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και τους 
ειδικούς φορείς του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
  Η θεώρηση και υπογραφή των µισθοδοτικών καταστάσεων και των διάφορων 
ενταλµάτων πληρωµής θα γίνεται από την Εφορεία Ταµείου της τέως 
Ε.Α.Σ.Α. ή σε κάθε περίπτωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. 
 
  7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "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". 
 
  8. Η διάταξη του εδαφίου β' της παρ. 4 του αρθρου 11 του Ν. 1351/1983 
ισχύει και για το αντίστοιχο προσωπικό των άλλων Α.Ε.Ι. 
 
  9.α) Η παράγραφος δ' του αρθρου 2 του Ν. 1070/1980 "περί λήψεως 
µέτρων αναπτύξεως του αθλητισµού και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων 
αντικαθιστάται ως εξής: 
 
  "9. Η Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων δύναται να παραχωρήσει δωρεάν έκταση 



µέχρι ογδόντα και όχι µικρότερη των εξήντα στρεµµάτων, που βρίσκεται 
στην Καλογρέζα Αττικής και είναι ιδιοκτησία της, στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, προκειµένου το Πανεπιστήµιο να οικοδοµήσει, σύµφωνα µε τη 
διέπουσα αυτό νοµοθεσία, τις εγκαταστάσεις της τέως Εθνικής Ακαδηµίας 
Σωµατικής Αγωγής Αθηνών, η οποία µε το άρθρο 47 του Ν. 1268/1982 "για 
τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι." και το Π.∆. 107/1983 "Οργάνωση και 
λειτουργία των Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού των Πανεπιστηµίων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης" έχει γίνει Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών". 
  
  β) Το άρθρο 4 του Ν. 513/1976 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
της περί του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων Νοµοθεσίας" συµπληρώνεται ως 
εξής: Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 4 που 
έχει ως εξής: 
 
  "4. Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων δύναται να παραχωρεί τη χρήση ή την 
κυριότητα εκτάσεων, που περιήλθαν σ' αυτόν µε οποιοδήποτε τρόπο, µε ή 
χωρίς αντάλλαγµα, σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας για την πραγµατοποίηση 
των σκοπών τους". 
 
  10. Λέκτορες των Α.Ε.Ι. οι οποίοι κατείχαν τίτλο υφηγητή κατά την 
έναρξη ισχύος του Ν. 1268/1982 ή απέκτησαν τον τίτλο αυτόν µέχρι 
20.9.1983 ή εκκρεµούν προς κρίση οι διατριβές τους και εφόσον γίνουν 
δεκτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 7 του Ν. 1268/1982, 
εντάσσονται αυτοδίκαια στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή. 
 
  11. Το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. βύ του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται 
αφότου ίσχυσε ως εξής: 
 
  "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". 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 50 
 
              Προγράµµατα Εκπαιδευτικών µονάδων Ο.Α.Ε.∆. 
  
  1. Στο άρθρο 15 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46) προστίθεται παράγραφος 4 ως 
εξής: 
 
  "4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 1 και 3 εφαρµόζονται και 
για την επιδότηση γυναικών άνω των 18 ετών, ως και αναπήρων που 
παρακολουθούν στις εκπαιδευτικές µονάδες του Ο.Α.Ε.∆. προγράµµατα 
ενεργού επαγγελµατικού προσανατολισµού. Το ύψος του επιδόµατος που 
καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να ορίζεται µέχρι το ποσό του  
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά". 
 
  2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 709/1977 (ΦΕΚ 282) 
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής: 
 
  "Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και σε ανέργους που παρακολουθούν 



προγράµµατα ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης τα οποία εφαρµόζονται 
κατά το σύνολό τους ή µόνο κατά το θεωρητικό ή πρακτικό τους µέρος σε 
εργοτάξια του δηµοσίου ή φορέων του δηµόσιου τοµέα ή οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
 
  Με σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ Ο.Α.Ε.∆. και του δηµοσίου ή των 
οικείων φορέων ή Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων, ρυθµίζονται οι ειδικοί όροι και 
ο τρόπος εφαρµογής των παραπάνω προγραµµάτων. 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

  β) Κατ'εξαίρεση διατηρείται το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο των 

(Ι.Τ.Ε.) του παρόντος νόµου, εκτός από τις περιπτώσεις που εκκρεµούν σε 

 
 
                          Αρθρο 51 
     
  Τροποποιούµενες καταργούµενες µεταβατικές και τελικές διατάξεις 
  
 1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρ. 37, 38 παρ. 2 περίπτ.∆ 
και Ε και παρ. 7 εδ. γύ και 42 αυτού του νόµου, των επόµενων εδαφίων 
και της παραγρ. 8 του παρόντος άρθρου καταργείται από την έναρξη ισχύος 
του νόµου αυτού ο Ν. 576/1977, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, µόνο 
σε ό,τι αφορά στην ανώτερη τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, εκτός από τα 
άρθρα του 39,51 παρ. 1 και 69 παρ. 10 και των διατάξεων περί 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 
  

Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν. 576/1977, όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, ειδικά για την κρίση εκκρεµών θεµάτων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν. 576/1977 ή µονιµοποίησης και 
προαγωγής προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ως και πειθαρχικών διαδικασιών µέχρι τη 
συγκρότηση των αρµόδιων οργάνων και για την αξιολόγηση του ωροµίσθιου 
προσωπικού των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 
περίπτ. Ζ. 
 
  γ) Οπου από την κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή στο συµβούλιο 
ισοτιµιών του άρθρου 74 του Ν. 576/1977, όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα, νοείται στο εξής το ινστιτούτο τεχνολογικής εκπαίδευσης 

αυτό και µέχρι να περαιωθούν. 
 
  δ) Το ωράριο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού ως και οι όροι 
απασχόλησης του ωροµισθίου προσωπικού των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. κατά το χειµερινό 
και εαρινό εξάµηνο 1983-1984 εξακολουθούν να διέπονται από τις 
διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 1983-84, µε 
την επιφύλαξη της παρ. 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 20 του νόµου 
αυτού. 
 
  2.α) Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του 
Ν. 648/1977 (ΦΕΚ 205), που αφορούν στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
 
  β) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από την 
περίπτ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 20 του νόµου αυτού ισχύουν οι εξής 
ρυθµίσεις: ι) κείµενα διδακτικών βιβλίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που έχουν 
αξιολογηθεί και διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, και δεν έχουν εγκριθεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού, εγκρίνονται ή απορρίπτονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιι) τα εγκεκριµένα διδακτικά βιβλία 
εκδίδονται είτε από το δηµόσιο µε τον οργανισµό εκδόσεως διδακτικών 
βιβλίων (Ο.Ε.∆.Β.) είτε από τους συγγραφείς τους µε δαπάνες τους, ιιι ) 
η παραλαβή η αποθήκευση, η συσκευασία, οι αποστολές στα Τ.Ε.Ι. και σε 



βιβλιοθήκες και γενικά η διαχείριση των βιβλίων αυτών γίνεται 
αποκλειστικά από τον Ο.Ε.∆.Β.  που για το σκοπό αυτόν καθώς και για τις 
τυχόν εκδόσεις του σε βιβλία αυτής της κατηγορίας επιχορηγείται µε 
σχετικές πιστώσεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιν) ο τρόπος και τα 
ποσοστά αποζηµίωσης των συγγραφέων, η διαδικασία κοστολόγησης ο τρόπος 
διάθεσης στους σπουδαστές καθώς και ο προϋποθέσεις και η διαδικασία 
διαχείρισης και διανοµής τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται 
µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  3.α) Οι διατάξεις του Ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 119) διατηρούνται σε ισχύ και 
όπου στο κείµενο των διατάξεων αυτών γίνεται αναφορά στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή σε 
σπουδαστές και πτυχιούχους ανώτερων τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών 
νοούνται στο εξής: ι) τα Τ.Ε.Ι., ιι) οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. ως και οι 
σπουδαστές της παρ. 2 του άρθρου 37 του παρόντος νόµου και ιιι) οι 
πτυχιούχοι Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ι. 
  
  β) Τις αρµοδιότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παραπάνω νόµου 
ασκεί το εξής το Τ.Ε.Ι. Αθηνών. 
 
  4. Οπου στις διατάξεις του Ν. 1351/1983 αναφέρονται ανώτερες σχολές 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή 
σπουδαστές της τριτοβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης νοούνται στο 
εξής τα Τ.Ε.Ι. και οι σπουδαστές τους για την εφαρµογή των διατάξεων 
αυτών εκτός της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 
 
 *** Οι παρ.3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 7 
     Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. 
 
  5. Το άρθρο 33 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144) τροποποιείται ως εξής: 
  
                         "Αρθρο 33 
  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
ύστερα από γνώµη του συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ή του ∆.Σ. της 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κατά περίπτωση, µπορεί να ανατεθούν σε Τ.Ε.Ι. ή στη 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 
 
  α) η διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για απόφοιτους λυκείων ή 

  β) η εκπόνηση µελετών για θέµατα τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

ανωτέρων σχολών ή ανωτάτων σχολών και 
 

 
  Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται 1) Στην περίπτωση αύ η διάρκεια κάθε 
σεµιναρίου που µπορεί να είναι µέχρι πέντε (5) µήνες, ο αριθµός αυτών 
που θα συµµετέχουν, ο τρόπος επιλογής τους και η αξιολόγηση της 
αποδόσής τους, το πρόγραµµα και ο χρόνος έναρξης του σεµιναρίου, ο 
τύπος της απλής βεβαίωσης ευδόκιµης παρακολούθησης και οποιοδήποτε 
διαδικαστικό ή άλλο ζήτηµα αφορά σε κάθε σεµινάριο. 2) Στην περίπτωση β 
ή αντιστοιχία του χρόνου απασχόλησης µε ώρες διδακτικού έργου". 
 
  6.α) Η απασχόληση του µονίµου ή έκτακτου εκπαιδευτικού ή 
εργαστηριακού προσωπικού σε επιµορφωτικά σεµινάρια ή εκπόνηση µελετών 
κατά το άρθρο 33 του Ν. 1304/1982 όπως τροποποιήθηκε κατά την  
προηγούµενη παράγραφο θεωρείται κανονική διδακτική απασχόληση και θα 
πραγµατοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 περιπτ. Β του 
παρόντος νόµου. 
 
  β)'Οσοι µετέχουν σε αυτά τα σεµινάρια επιµόρφωσης: ) αν είναι  
απόφοιτοι λυκείου, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιούνται τις 
ίδιες σπουδαστικές παροχές µε τους κανονικούς σπουδαστές για το 
διάστηµα της επιµόρφωσής τους. ιι) αν είναι εκπαιδευτικοί ή δηµόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. και επιχειρήσεων του δηµοσίου, 



δικαιούνται σπουδαστικό βοήθηµα, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευµάτων και 

                        'Εναρξη ισχύος 
  

Οικονοµικών. 
 
  7. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1238/1982 εφαρµόζονται 
ανάλογα και για το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των  
Τ.Ε.Ι.  "εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό µε  ωριαία  αντιµισθία, η  
δαπάνη  αποδοχών  του  οποίου  βαρύνει  τον  προϋπολογισµό του οικείου  
Τ.Ε.Ι.".    
 
   ***To εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 προστέθηκε ως άνω µε το 
      άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 1894/1990 (Α 110). 
 
  8. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται από 
το άρθρο 31 του νόµου αυτού, οι διατάξεις που ισχύουν για την 
ιατροφαρµακευτική, νοσοκοµειακή περίθαλψη, ασφάλιση, σίτιση (και) 
διακίνηση "και λοιπές οικονοµικές διευκολύνσεις "των σπουδαστών  
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. εφαρµόζονται ανάλογα και για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι."Οι  
διατάξεις του άρθρου 31  εφαρµόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της  
παρ. 2 του αρθρου 37". 
 
    ***Η εντός ( ) λέξη (και) διαγράφεται σύµφωνα µε το άρθρο 71,  
       παρ.16, εδάφ. στ' του Ν.1566/1985 (Α 167).  
       Επίσης η εντός " " φράση  καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ.  
       8 προστίθενται ως άνω  µε το ίδιο άρθρο.   
       Οι τροποποιήσεις ισχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του  
       Ν.1404/1983. 
 
  9. Εάν κατά τη συγκρότηση των σχολών κατά την παρ. 2 του άρθρου 35 
του νόµου αυτού υπάρχει σχολή µε ένα µόνο τµήµα, µέχρι την ίδρυση 
δεύτερου τµήµατος δεν λειτουργεί η σχολή και τα όργανά της και το τµήµα 
προσαρτάται προσωρινά σε άλλη σχολή και λειτουργεί ως τµήµα αυτής µε 
απόφαση του συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. 
 
  10.α) Από τις θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που 
προβλέπονται από τα άρθρα 56 κα 57 του Ν. 576/1977 καταργούνται: ι) 
όλες οι θέσεις των κλάδων ΑΤ1, ΑΤ2, ΑΤ3, ΑΤ4, ΑΡ3, ΑΡ4, ΑΡ5, ΑΡ6, ΜΕ2, 
ΣΕ1 και κηπουρών. ιι) από τον κλάδο ΑΡ1 θέσεις 11 στους βαθµούς 3ο-2ο 
θέσεις 26 στους βαθµούς 5ο-4ο και θέσεις 73 στους βαθµούς 9ο-6ο.  ιιι) 
από τον κλάδο ΑΡ2 θέσεις 4 στους βαθµούς 3ο-2ο, θέσεις 10 στους βαθµούς 
5ο-4ο και θέσεις 30 στους βαθµούς 9ο-6ο, ιν) από τον κλάδο ΜΕ1 θέσεις 
21 στους βαθµούς 5ο-4ο και θέσεις 155 στους βαθµούς 10ο-6ο. ν) από τον 
κλάδο ΣΕ2 θέσεις 13 στο βαθµό 7ο και θέσεις 65 στους βαθµούς 12ο-8ο νι) 
από τον κλάδο τεχνιτών συντήρησης θέσεις 115, νιι) από τον κλάδο  
καθαριστριών θέσεις 223. 
 
  β) Ολες οι θέσεις εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού 
προσωπικού που προβλέπονται από το Π.∆.  689/1979 (ΦΕΚ 201 ) 
καταργούνται. 
  
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
                           Αρθρο 52 
 

  Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα 
της κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις. 
 
 
 


