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ΝΟΜΟΣ 3549/2007 - ΦΕΚ 69/Α'/20.3.2007

Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
 
 
 Αρθρο 1

 
Αποστολή των Α.Ε.Ι.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 
 Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «2. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία
και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισµό.
β) Να συµβάλλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να
αντιµετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων µε επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και
µε σεβασµό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης.
γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών,
µορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας µε προσήλωση στις
αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
δ) Να διαµορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση
νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες µε
άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να
συµµετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναµικού για
την ευηµερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
ε) Να συµβάλλουν στην εµπέδωση της ισότητας των φύλων και της
ισοπολιτείας µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν
και να βελτιώνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που
προσφέρουν και να δηµοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο µε κάθε δυνατή
διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές τους.»
 

 

  Αρθρο 2

 
∆ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.
 
 1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου
16 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, είναι τα ιδρύµατα της ανώτατης
εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς: αα) τον
πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα
Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό
τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)
και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001
(ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.
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 2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «Πανεπιστήµια»,
νοούνται τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
 
 
 Αρθρο 3

 
Ακαδηµαϊκές ελευθερίες και ακαδηµαϊκό άσυλο
 
 1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κατοχυρώνεται η ακαδηµαϊκή
ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και
διακίνηση των ιδεών.
 
 2. ∆εν επιτρέπεται η επιβολή ορισµένων µόνον επιστηµονικών απόψεων και
ιδεών και η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας.
 
 3. Το ακαδηµαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των
ακαδηµαϊκών ελευθεριών και για την προστασία του δικαιώµατος στη γνώση,
τη µάθηση και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας των Α.Ε.Ι., και των εργαζοµένων σε αυτά, έναντι οποιουδήποτε
επιχειρεί να το καταλύσει.
 
 4. Το ακαδηµαϊκό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι. στους
οποίους γίνεται εκπαίδευση και έρευνα. Οι χώροι αυτοί καθορίζονται µε
απόφαση και ευθύνη της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήµια και της Συνέλευσης
για τα Τ.Ε.Ι.. ∆εν επιτρέπεται η επέµβαση δηµόσιας δύναµης στους παραπάνω
χώρους, παρά µόνο κατόπιν πρόσκλησης ή άδειας του αρµόδιου οργάνου του
Ιδρύµατος και µε την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
 
 5. Αρµόδιο όργανο για την πρόσκληση ή άδεια της προηγούµενης
παραγράφου είναι το Πρυτανικό Συµβούλιο για τα Πανεπιστήµια και το
Συµβούλιο για τα Τ.Ε.Ι., µε δικαίωµα ψήφου όλων των µελών τους. Τα
όργανα αυτά συνέρχονται αµέσως, αυτεπαγγέλτως ή µετά από καταγγελία. Το
αρµόδιο όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, τηρουµένων των διατάξεων του
Εσωτερικού Κανονισµού του οικείου ιδρύµατος και του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας.
 
 6. Επέµβαση δηµόσιας δύναµης χωρίς την άδεια του αρµόδιου οργάνου του
Α.Ε.Ι. επιτρέπεται µόνον εφόσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήµατα ή
αυτόφωρα εγκλήµατα κατά της ζωής.
 
 7. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού για το ακαδηµαϊκό άσυλο
τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά από έγκληση του
αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ή της Συγκλήτου για
τα Πανεπιστήµια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι..
 
 8. Το άρθρο 2 του ν. 1268/1982 και τα άρθρα 2 και 7 του ν. 1404/1983
(ΦΕΚ 173 Α΄) καταργούνται.
 
 9. Σε Α.Ε.Ι. που διοικούνται από ∆ιοικούσα Επιτροπή, αυτή αποτελεί το
αρµόδιο όργανο της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
 
 
 Αρθρο 4

 
Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
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ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
 
 1. α) Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κάθε
Α.Ε.Ι. υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ή, αν ήδη έχει, να προσαρµόσει
τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του, ώστε να περιέχει τουλάχιστον όλες
τις προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν ρυθµίσεις, λαµβανοµένων υπόψη των
ιδιαιτεροτήτων των Σχολών ή Τµηµάτων του. Με προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας του κάθε Α.Ε.Ι..
β) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), η
παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν.1404/1983 και η παράγραφος 9α του ν.
2916/ 2001 καταργούνται.
 
 2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Υ.Π., εντός έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρτίζεται πρότυπος
Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας των Α.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν
όλω ή συµπληρωµατικά, µέχρι την προσαρµογή των υπαρχόντων ή την κατάρ-
τιση νέων Εσωτερικών Κανονισµών λειτουργίας των Α.Ε.Ι.. Μετά την ισχύ του
πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισµού, εάν κάποιο Α.Ε.Ι. δεν τον τηρήσει
ή δεν καταρτίσει οικείο Εσωτερικό Κανονισµό, απαγορεύεται η έκδοση κάθε
διοικητικής πράξης για προκήρυξη θέσεων µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., διορισµό
κάθε κατηγορίας προσωπικού ή άλλες κανονιστικές πράξεις ή αποφάσεις
ζωτικού ενδιαφέροντος που αφορούν το συγκεκριµένο Α.Ε.Ι., µέχρι αυτό να
ανταποκριθεί στις ανωτέρω υποχρεώσεις του.
 
 3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.2083/1992 προστίθενται
τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:
 
 «ιβ) Τους κανόνες δεοντολογίας όλων των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησής τους.
ιγ) Τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και των κωλυµάτων
συµµετοχής σε αυτά ή σε ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα.
ιδ) Τη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και την άσκηση
καθηκόντων Συµβούλων σπουδών από µέλη ∆.Ε.Π..
ιε) Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων και
Αναγνωστηρίων του Ιδρύµατος.
ιστ) Την έκταση, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης
ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές.
ιζ) Τη φύλαξη του Ιδρύµατος και της περιουσίας του µε τον προσφορότερο
τρόπο.
ιη) Το ποσοστό αναλογίας µεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόµενων
µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών και τις προϋποθέσεις της δυνατότητας
συµµετοχής των φοιτητών σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.
ιθ) Τη διαδικασία κατάρτισης και αναθεώρησης του τετραετούς ακαδηµαϊκού -
αναπτυξιακού προγράµµατος και του ετήσιου απολογισµού.
κ) Την εξειδίκευση προϋποθέσεων και διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή
µονιµοποίησης µέλους ∆.Ε.Π..
κα) Τον τρόπο ορισµού εκπροσώπων µελών ∆.Ε.Π. κάθε Τοµέα στη Γενική
Συνέλευση Τµήµατος.
κβ) Τη σύνθεση της γραµµατείας υποστήριξης του Γραµµατέα του Ιδρύµατος.
κγ) Τα προσόντα, τις διαδικασίες επιλογής και τις αρµοδιότητες του Γραµµατέα
του Ιδρύµατος.
κδ) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για ανάδειξη
συλλογικών οργάνων του Ιδρύµατος.
κε) Την ενσωµάτωση της απόφασης του αρµόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. για τον
καθορισµό των χώρων του Α.Ε.Ι. που καλύπτονται από το ακαδηµαϊκό άσυλο.
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 4. Τα εδάφια ιβ΄ έως κε΄ της προηγούµενης παραγράφου προστίθενται χωρίς
αρίθµηση στο τέλος του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του
ν.1404/1983 και, όπου στα εδάφια αυτά γίνεται αναφορά σε «µέλη ∆.Ε.Π.»,
νοούνται αντίστοιχα «µέλη Ε.Π.».
 
 5. Με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήµια ή της Συνέλευσης για τα
Τ.Ε.Ι. τα Τµήµατα κάθε Α.Ε.Ι. δύνανται να καταρτίζουν τους Κανονισµούς
λειτουργίας τους στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας του
οικείου Ιδρύµατος.
 
 
 Αρθρο 5
 
Ακαδηµαϊκός - Αναπτυξιακός προγραµµατισµός
 
 1. Κάθε Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού του για την επίτευξη
της αποστολής και των ειδικότερων στόχων του, συντάσσει τετραετές
ακαδηµαϊκό - αναπτυξιακό πρόγραµµα που κινείται εντός των προβλεπόµενων
ορίων του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόγραµµα αυτό συντάσσεται
από τη Σύγκλητο κάθε Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση κάθε Τ.Ε.Ι., µετά από
γνώµη των Γενικών Συνελεύσεων των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό
Κανονισµό του οικείου Ιδρύµατος.
 
 2. Τα τετραετή ακαδηµαϊκά - αναπτυξιακά προγράµµατα αποτελούν
συνιστώσα της γενικότερης ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα
και αναφέρονται, τουλάχιστον, στα ακόλουθα θέµατα:
α) Στον καθορισµό, την ιεράρχηση και κατά προτεραιότητα επιδίωξη των
στόχων κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας.
β) Στον προσδιορισµό, τον προγραµµατισµό και τα µέτρα για την ανάπτυξη και
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κάθε Α.Ε.Ι..
γ) Στην ανάπτυξη της υποδοµής και του εξοπλισµού.
δ) Στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
ε) Στο συντονισµό των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. µε τις αντίστοιχες εξελίξεις σε Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής και ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον ακαδηµαϊκό
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Στον κατ’ έτος αριθµό εισακτέων σε κάθε Τµήµα του Ιδρύµατος.
 
 3. Ως προς το οικονοµικό σκέλος, το τετραετές ακαδηµαϊκό - αναπτυξιακό
πρόγραµµα κάθε Α.Ε.Ι. εξειδικεύεται:
α) Στις λειτουργικές δαπάνες.
β) Στις επενδύσεις.
γ) Σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
δ) Στην πλήρη καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι..
ε) Στον προγραµµατισµό της χρηµατοδότησης από άλλες πηγές, εκτός του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
 4. Ο προγραµµατισµός για τα ανωτέρω θέµατα εξειδικεύεται και εκτελείται
κάθε φορά σε ετήσια βάση, µετά από έγκριση του απολογισµού του
προηγούµενου έτους. Ο απολογισµός κάθε έτους καταρτίζεται και εγκρίνεται
σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι.,
δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος και υποβάλλεται στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το αργότερο µέχρι το τέλος
Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισµού
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ολοκληρώνεται εντός
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δύο (2) µηνών από την υποβολή του. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει
άπρακτη, ο απολογισµός θεωρείται εγκεκριµένος.
 
 5. Η πρόταση για το τετραετές ακαδηµαϊκό - αναπτυξιακό πρόγραµµα
υποβάλλεται από κάθε Α.Ε.Ι. στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του προηγούµενου έτους από το
οποίο αρχίζει το πρόγραµµα αυτό. Για την εκτίµηση της πρότασης για το
τετραετές ακαδηµαϊκό - αναπτυξιακό πρόγραµµα, εκ µέρους του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, λαµβάνεται υπόψη, ιδίως, η
συµµόρφωση προς τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης, σύµφωνα
µε το ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄). Εφόσον, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, εγκριθεί
ως προς το οικονοµικό σκέλος το τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό
πρόγραµµα, υπογράφεται µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. δεσµευτική προγραµµατική
συµφωνία ως προς την πραγµατοποίηση των στόχων του τετραετούς
ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµατος, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εάν, µε ευθύνη του Α.Ε.Ι., δεν υπάρξει
τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραµµα, αναστέλλεται κάθε κρατική
χρηµατοδότηση προς το Α.Ε.Ι. µε εξαίρεση τους πόρους για τη µισθοδοσία
όλων των κατηγοριών προσωπικού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
και για τη φοιτητική µέριµνα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα
ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
 
 6. Στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµατος
και των συναφθεισών προγραµµατικών συµφωνιών, οι πιστώσεις που
χορηγούνται κάθε έτος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
για την πλήρωση νέων θέσεων του κάθε είδους προσωπικού κατανέµονται στα
Τµήµατα, για τα µεν Πανεπιστήµια µε απόφαση της Συγκλήτου και για τα Τ.Ε.Ι.
µε απόφαση της Συνέλευσης.
 
 7. Οι πιστώσεις που διατίθενται κατ’ έτος σε κάθε Α.Ε.Ι., στα πλαίσια του
τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµατος, για την πρόσληψη
προσωπικού, µπορούν να διατεθούν είτε για πρόσληψη µέλους ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. ή
Ε.Ε.∆Ι.Π. ή Ε.∆Ι.Π., αναλόγως των αναγκών του οικείου Α.Ε.Ι..
 
 8. Εξαιρούνται των κατά τα ανωτέρω διαδικασιών προγραµµατισµού νέων
θέσεων, οι περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων για εξέλιξη των υπηρετούντων
κάθε φορά µελών ∆.Ε.Π. και Ε.Π., για τις οποίες ακολουθούνται οι ήδη
ισχύουσες διαδικασίες.
 
 9. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μέχρι την
εφαρµογή του τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµατος,
διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του
άρθρου 6 του ν. 2083/1992 για τα Πανεπιστήµια και της παραγράφου 7 του
άρθρου 16 του ν. 1404/ 1983 για τα Τ.Ε.Ι., όπως αυτές ισχύουν.
 
 
 Αρθρο 6
 
Γραµµατέας του Α.Ε.Ι.
 
 1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται µία οργανική θέση Γραµµατέα του Ιδρύµατος για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον
αποτελεσµατικότερο συντονισµό και διεύθυνση του έργου των οικονοµικών
και διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι..
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 2. Ο Γραµµατέας του Ιδρύµατος είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και διορίζεται, µετά από προκήρυξη και εκλογή από τη Σύγκλητο
του οικείου Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι., µε πράξη του
Πρύτανη του οικείου Πανεπιστηµίου ή του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι.. Η
διαδικασία εκλογής και διορισµού ελέγχεται ως προς τη νοµιµότητά της, από
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι αποδοχές του
Γραµµατέα του Ιδρύµατος καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως
αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου.
Εάν ο εκλεγείς στη θέση του Γραµµατέα του Ιδρύµατος προέρχεται από φορέα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και οι συνολικές αποδοχές του ήταν
µεγαλύτερες από τις αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο, οι πάσης
φύσεως αποδοχές του καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών
του που ελάµβανε από το φορέα προέλευσής του.
 
 3. Ο Γραµµατέας του Ιδρύµατος διορίζεται µε τετραετή θητεία, η οποία
µπορεί να ανανεωθεί, µε όµοιο τρόπο, για µία µόνο φορά. Η θέση
επαναπροκηρύσσεται σε περίπτωση: α) πρόωρης λήξης της θητείας, β) µη
ανανέωσης της θητείας από τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστηµίου ή τη
Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι. και γ) συµπλήρωσης δύο πλήρων θητειών.
 
 4. Ο Γραµµατέας του Ιδρύµατος αποχωρεί αυτοδικαίως µετά τη συµπλήρωση

του 65ου έτους της ηλικίας του. Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του µε
αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστηµίου ή της
Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι. για σπουδαίο λόγο σχετικό µε την άσκηση των
καθηκόντων του, αζηµίως για το Ίδρυµα και το ∆ηµόσιο.
 
 5. Τον Γραµµατέα του Ιδρύµατος επικουρεί στο έργο του γραµµατεία, η
σύνθεση και ο τρόπος στελέχωσης της οποίας καθορίζεται στον Εσωτερικό
Κανονισµό λειτουργίας του Ιδρύµατος.
 
 6. Τα προσόντα και οι διαδικασίες επιλογής, µε βάση αξιολογική κατάταξη, για
την πλήρωση των θέσεων των Γραµµατέων των Α.Ε.Ι. καθορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό του οικείου Α.Ε.Ι..
 
 7. Οι αρµοδιότητες του Γραµµατέα του Ιδρύµατος περιλαµβάνουν ιδίως:
α) Τη διοικητική εποπτεία και το συντονισµό των διοικητικών, οικονοµικών και
τεχνικών υπηρεσιών του οικείου Α.Ε.Ι. και την ευθύνη για την εύρυθµη
λειτουργία τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό
του Ιδρύµατος και την κείµενη νοµοθεσία.
β) Τη χωρίς ψήφο συµµετοχή του στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συµβούλιο
για τα Ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα, ή τη Συνέλευση και το Συµβούλιο
για τα Ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα, ακόµη και κατά την άσκηση της
αρµοδιότητας της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
γ) Τη µέριµνα για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων
του Α.Ε.Ι. και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού του.
δ) Τις αρµοδιότητες που του εκχωρούν άλλα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι.,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισµό του
Ιδρύµατος.
Ο Γραµµατέας του Ιδρύµατος λογοδοτεί στη Σύγκλητο του οικείου
Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι., εποπτεύεται και υπόκειται
στον έλεγχο του Πρύτανη ή του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, όπως
ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.
 
 8. Οι θέσεις των Γραµµατέων των Α.Ε.Ι. προκηρύσσονται υποχρεωτικά εντός
δύο (2) µηνών από την έγκριση πίστωσης σε κάθε Ίδρυµα για την πλήρωση
της θέσης αυτής. Μετά την πλήρωση των θέσεων των Γραµµατέων των Α.Ε.Ι.
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και την ανάληψη καθηκόντων τους, οι θέσεις των προϊσταµένων γραµµατείας
και των γενικών γραµµατέων κάθε Ιδρύµατος καταργούνται. Αν οι κάτοχοι
των θέσεων αυτών προέρχονται από το δηµόσιο τοµέα, επανέρχονται
αυτοδικαίως στις υπηρεσίες από όπου προέρχονται και εξελίσσονται
βαθµολογικά και µισθολογικά σε αυτές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου προϋπηρεσίας τους ως προϊσταµένων
γραµµατείας ή ως γενικών γραµµατέων που λογίζεται σε κάθε περίπτωση για
την περαιτέρω βαθµολογική τους εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση
προϊσταµένου διεύθυνσης. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να κριθούν για
εξέλιξη σε θέση προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης, εκτός αν αποχωρούν από
την υπηρεσία, οπότε συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
και µε τις αποδοχές του βαθµού της οργανικής θέσης τους.
 
 
 Αρθρο 7
 
Ρυθµίσεις οικονοµικού περιεχοµένου
 
 1. Η θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων από τον αρµόδιο Πάρεδρο ή
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των
Α.Ε.Ι. περιορίζεται αυστηρά σε έλεγχο νοµιµότητας των δαπανών και δεν
περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση και έλεγχο της σκοπιµότητάς τους.
 
 2. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωση της
αποστολής τους µε βάση γενικές αρχές που καθορίζονται σε συνεργασία
µεταξύ Κράτους και Ιδρυµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των τετραετών
ακαδηµαϊκών - αναπτυξιακών προγραµµάτων τους και των συναφθεισών
προγραµµατικών συµφωνιών.
 
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορούν να µεταφέρονται, κατά
τη χρονική περίοδο εφαρµογής του τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού
προγράµµατός τους, από Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι., πόροι που έχουν συµπεριληφθεί στο
τετραετές ακαδηµαϊκό - αναπτυξιακό πρόγραµµά τους, εφόσον
παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.
 
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορούν να µεταφέρονται, στα
πλαίσια του τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµατος του κάθε
Α.Ε.Ι., πόροι από ένα οικονοµικό έτος σε επόµενο, κατόπιν αιτιολογηµένης
πρότασης της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του
οικείου Τ.Ε.Ι..
 
 5. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης
του οικείου Τ.Ε.Ι. µπορούν, εντός του ίδιου οικονοµικού έτους, να
µεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισµού
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος σε άλλο κωδικό του ίδιου
προϋπολογισµού. Οι πόροι που µεταφέρονται δεν µπορούν να ξεπερνούν το
20% του ετήσιου προϋπολογισµού λειτουργικών εξόδων. Ανάλογη διαδικασία
µεταφοράς µεταξύ κωδικών µπορεί να γίνει και στον ετήσιο προϋπολογισµό
δηµοσίων επενδύσεων του Ιδρύµατος, µε όριο µεταφερόµενων πόρων το 20%
του ετήσιου προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων.
 
 6. ∆ηµιουργείται σύστηµα Εσωτερικού ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου σε κάθε
Α.Ε.Ι. προκειµένου να αντιµετωπιστούν κίνδυνοι που συνδέονται µε την
οικονοµική διαχείριση. Προς το σκοπό αυτόν, τα καθήκοντα του οργάνου του
κάθε Α.Ε.Ι. που έχει την πρωτοβουλία έκδοσης πράξης µε δηµοσιονοµικές
συνέπειες διακρίνονται από τα καθήκοντα του οργάνου που ελέγχουν την
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πράξη αυτή. Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος ασκείται πριν και µετά τη διενέργεια
της πράξης αυτής από διαφορετικά όργανα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού και
ιδιαίτερα το υπηρεσιακό καθεστώς των στελεχών που θα καλύψουν το
σύστηµα Εσωτερικού ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, ο διορισµός τους, οι
αρµοδιότητές τους, η λειτουργική ανεξαρτησία τους και τα προσόντα τους.
 
 
 Αρθρο 8

 
Εκλογή αρχών διοίκησης Α.Ε.Ι. - Τµηµάτων
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ι.
 
 1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2083/1992, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «3. α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώµα
εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των µελών ∆.Ε.Π. του
Πανεπιστηµίου, ii) των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του
Πανεπιστηµίου και iii) των Βοηθών, Επιστηµονικών Συνεργατών και
Επιµελητών, των µελών του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.), των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του ∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου.
Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασµός υπολογίζεται
από το άθροισµα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο
συνδυασµός από καθεµιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων
πολλαπλασιαζόµενων µε τους συντελεστές βαρύτητας 0,50, 0,40 και 0,10
αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας
εκλεκτόρων. Ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.»
 
 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2083/1992,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «3. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από ειδικό
σώµα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των µελών ∆.Ε.Π. του
Τµήµατος, ii) των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος
και iii) των Βοηθών, Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιµελητών, των µελών
του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) και των
µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Τµήµατος. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος υπολογίζεται
από το άθροισµα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος από καθεµιά από τις
τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόµενων µε τους
συντελεστές βαρύτητας 0,55, 0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το
ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων. Ειδικότερες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό του Ιδρύµατος.»
 
 3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και
στα Τ.Ε.Ι.. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 οι
φράσεις «εκπροσώπους των σπουδαστών του τµήµατος», «εκπροσώπους του
Ε.Τ.Π. του τµήµατος» και «εκπροσώπους του ∆.Π. του Τ.Ε.Ι. ή της Σχολής»
αντικαθίστανται αντιστοίχως µε τις φράσεις «το σύνολο των σπουδαστών του
τµήµατος», «το σύνολο του Ε.Τ.Π. του τµήµατος» και «το σύνολο ∆.Π. του
Τ.Ε.Ι. ή της Σχολής», τηρουµένων κατά τα λοιπά των συντελεστών βαρύτητας
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που αναλογούν στα ήδη προβλεπόµενα από τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 12 του ν. 1404/1983 ποσοστά για κάθε κατηγορία εκλεκτόρων και
ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης καθεµιάς από αυτές.
 
 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από το επόµενο ακαδηµαϊκό
έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
 
 5. Κατά τη λήξη της θητείας τους οι αρχές διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των
Τµηµάτων υποβάλλουν πλήρη απολογισµό του ακαδηµαϊκού, οικονοµικού και
διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από αυτές. Ο σχετικός απολογισµός
δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Ιδρύµατος ή Τµήµατος
αντιστοίχως.
 
 
 Αρθρο 9
 
Αναδιάρθρωση και δηµιουργία Σχολών και Τµηµάτων
 
 1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του
οικείου Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., και γνώµη του
Ε.Σ.Υ.Π., προβλέπεται η δυνατότητα Τµηµάτων που καλύπτουν εν όλω ή εν
µέρει το γνωστικό αντικείµενο µίας επιστήµης στο ίδιο Α.Ε.Ι. να εντάσσονται
σε υφιστάµενες Σχολές ή από κοινού µε άλλα Τµήµατα σε νέες Σχολές.
Επιτρέπεται και η αναδιάρθρωση υφιστάµενων Σχολών ή η ένταξη Τµηµάτων
υφιστάµενων Σχολών σε νέες Σχολές, όπως και η συγχώνευση Τµηµάτων
συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983.
 
 2. Η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου είναι υποχρεωτική για όσα
Α.Ε.Ι. έχουν άνω των είκοσι πέντε Τµηµάτων.
 
 3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
 
 «Η πρόταση της Συγκλήτου συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές µελέτες
σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και από οικονοµοτεχνική µελέτη που
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που συντάσσει το αρµόδιο Συµβούλιο του
Ε.Σ.Υ.Π.. Η πρόταση αναφέρεται ακόµη, προκειµένου για την ίδρυση νέας
Σχολής ή Τµήµατος, στην εξειδίκευση των γνωστικών τους αντικειµένων, των
βασικών στοιχείων τους (Τµήµατα, τοµείς, γνωστικά αντικείµενα των τοµέων)
, στα ενδεικτικά προγράµµατα σπουδών και στις προοπτικές επαγγελµατικής
αποκατάστασης των αποφοίτων τους.»
 
 4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
 
 «Η πρόταση των οικείων Τ.Ε.Ι. συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές µελέτες
σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και από οικονοµοτεχνική µελέτη που
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αντίστοιχων πρότυπων µελετών που
συντάσσει το αρµόδιο Συµβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π.. Η πρόταση αναφέρεται ακόµη,
προκειµένου για την ίδρυση νέας Σχολής ή Τµήµατος, στην εξειδίκευση των
γνωστικών τους αντικειµένων, των βασικών στοιχείων τους (Τµήµατα, τοµείς,
γνωστικά αντικείµενα των τοµέων), στα ενδεικτικά προγράµµατα σπουδών και
στις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.»
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 Αρθρο 10
 
 Γενική αρµοδιότητα Τµηµάτων
 
 Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι αρµόδια για
οποιοδήποτε θέµα αφορά στο Τµήµα, για το οποίο δεν ορίζεται ρητώς
αρµοδιότητα άλλου οργάνου του Τµήµατος.
 
 
 Αρθρο 11
 
 Επιτροπή ∆εοντολογίας
 
 Για την τήρηση και εφαρµογή των κανόνων δεοντολογίας, σύµφωνα µε τον
Εσωτερικό Κανονισµό, συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή ∆εοντολογίας που
αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, και
τους Κοσµήτορες των Σχολών για τα Πανεπιστήµια ή από τον Αντιπρόεδρο
Ακαδηµαϊκών Θεµάτων, ως Πρόεδρο, και τους ∆ιευθυντές των Σχολών για τα
Τ.Ε.Ι.. Όπου δεν υπάρχουν Σχολές στην Επιτροπή µετέχουν οι Πρόεδροι των
Τµηµάτων για τα Πανεπιστήµια ή οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων για τα Τ.Ε.Ι..
Ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής
∆εοντολογίας ρυθµίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.
 
 
 Αρθρο 12

 
Υπηρεσίες υποστήριξης - Σύµβουλοι σπουδών
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
 
 1. Σε κάθε Τµήµα προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας
του οικείου Α.Ε.Ι. η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών
και σπουδαστών µε σκοπό την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς
αυτούς για την οµαλή µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, την υποστήριξη φοιτητών και σπουδαστών µε αναπηρία ή
φοιτητών και σπουδαστών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και την επιτυχή
περάτωση των σπουδών τους.
 
 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τµήµατος ανατίθενται, εκ
περιτροπής, καθήκοντα Συµβούλων σπουδών σε µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. για ένα
ακαδηµαϊκό έτος. Έργο των Συµβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η
παροχή κατευθύνσεων και συµβουλών στους φοιτητές και σπουδαστές για την
πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τα µέλη ∆.Ε.Π. ή
Ε.Π. υποχρεούνται να συνδράµουν τους Συµβούλους σπουδών στο έργο τους.
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Σύµβουλοι σπουδών διευκολύνονται στην
άσκηση των καθηκόντων τους µε απαλλαγή ή περιορισµό από διοικητικά
καθήκοντα.
 
 
 Αρθρο 13
 
Ανταποδοτικές υποτροφίες - Εκπαιδευτικά δάνεια
 
 1. Σε φοιτητές ή σπουδαστές προπτυχιακού επιπέδου µπορούν να
παρέχονται, από τα Ιδρύµατα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες
µε υποχρέωση, εκ µέρους των φοιτητών ή σπουδαστών, να προσφέρουν



Page 11ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

04/04/2007 23:10:25http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3549_07.htm

εργασία µε µερική απασχόληση, µέχρι σαράντα (40) ώρες µηνιαίως σε
υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου ή του Τ.ΕΙ.. Η έκταση, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις χορήγησης των ανταποδοτικών υποτροφιών καθορίζονται από
τον Εσωτερικό Κανονισµό.
 
 2. Οι φοιτητές ή σπουδαστές που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια από
πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας που επιθυµούν, εφόσον έχουν εξεταστεί µε
επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα του προηγούµενου εξαµήνου από
το εξάµηνο στο οποίο φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο
σπουδών. Το ποσό του δανείου θα καταβάλλεται τµηµατικά στους δικαιούχους
στο τέλος κάθε εξαµήνου, ανάλογα µε την πρόοδο των σπουδών τους ανά
εξάµηνο. Η αποπληρωµή των δανείων γίνεται τµηµατικά µε ευνοϊκούς όρους
µετά από πενταετή άσκηση επαγγέλµατος και σε κάθε περίπτωση σε δεκαπέντε
(15) έτη από τη λήψη του συνολικού ποσού του δανείου. Η διαδικασία και οι
λεπτοµέρειες χορήγησης των εκπαιδευτικών δανείων καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
 
 
 Αρθρο 14
 
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Τριµελείς εξεταστικές επιτροπές
 
 1. α) Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν µπορεί
να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη
του πτυχίου, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος,
προσαυξανόµενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή µε
απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήµια και της Συνέλευσης για τα
Τ.Ε.Ι., ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης
του Τµήµατος και σχετική αίτηση φοιτητή ή σπουδαστή, η παράταση της
ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, µέχρι δύο (2) εξάµηνα.
β) Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε έγγραφη
αίτησή τους στη Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος, τις σπουδές τους για όσα
εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, επιθυµούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον
ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε
το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Τα εξάµηνα αυτά δεν θα προσµετρώνται
στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που
διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ή
σπουδαστική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα διακοπής των σπουδών
τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές ή σπουδαστές επα-
νέρχονται στο Τµήµα.
γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής ή
σπουδαστής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ή
σπουδαστική ιδιότητα. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής
ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραµµατεία του οικείου
Τµήµατος, µε την οποία βεβαιώνονται και τα µαθήµατα, στα οποία ο φοιτητής
ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
δ) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
είναι εγγεγραµµένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν έχουν συµπληρώσει ακόµη
τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου,
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, µπορούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους µέχρι τη συµπλήρωση του ελάχιστου αυτού
αριθµού εξαµήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδηµαϊκά έτη.
Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
έχουν ήδη συµπληρώσει τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για
τη λήψη του πτυχίου, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του
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Τµήµατος, µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε ακόµη
ακαδηµαϊκά έτη, αρχόµενα από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
έχουν ήδη υπερβεί το παραπάνω ανώτατο όριο φοίτησης, καλούνται
εγγράφως από το οικείο Α.Ε.Ι. να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυµούν τη
συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης µπορούν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόµη ακαδηµαϊκά έτη,
αρχόµενα από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. ∆ιαφορετικά διαγράφονται από τα µητρώα του οικείου Α.Ε.Ι.
και στερούνται της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας. Για την απώλεια της
φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη
από τη Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος, µε την οποία βεβαιώνονται και τα
µαθήµατα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
 
 2. Για τους φοιτητές ή σπουδαστές που θα εγγραφούν µε οποιονδήποτε
τρόπο σε Α.Ε.Ι. της χώρας από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση
υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων αν δεν έχουν εξεταστεί
επιτυχώς σε υποχρεωτικά µαθήµατα κατωτέρων εξαµήνων, η γνώση των
οποίων, σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος µετά
από εισήγηση των οικείων Τοµέων, είναι επιστηµονικά απαραίτητη για την
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων
εξαµήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών και το αντίστοιχο
ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος.
 
 3. α) Μετά από αποτυχία στην εξέταση υποχρεωτικού µαθήµατος της
προηγούµενης παραγράφου, η γνώση του οποίου είναι επιστηµονικά
απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών
µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων, ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει το δικαίωµα
εγγραφής στο ίδιο µάθηµα σε επόµενο εξάµηνο. Εφόσον αποτύχει στην
εξέταση του τέλους του εξαµήνου, έχει το δικαίωµα να ζητήσει µε αίτησή του,
η οποία υποβάλλεται εγγράφως ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν την εξέταση,
να εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου από τριµελή εξεταστική
επιτροπή, στην οποία µπορούν να συµµετέχουν ως εξεταστές µέχρι δύο µέλη
∆.Ε.Π. ή Ε.Π. αντιστοίχως, οµοειδούς Τµήµατος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι..
β) Αν ο φοιτητής ή σπουδαστής αποτύχει στην εξέταση και ενώπιον της
τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, υποχρεωτικού µαθήµατος της
προηγούµενης παραγράφου, η γνώση του οποίου είναι επιστηµονικά
απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών
µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων, µπορεί να συνεχίσει να εγγράφεται στο
µάθηµα αυτό και σε επόµενα εξάµηνα, χωρίς να δικαιούται να επιλέξει και να
εξεταστεί σε µαθήµατα ανωτέρων εξαµήνων που προϋποθέτουν επιτυχή
εξέταση στο υποχρεωτικό αυτό µάθηµα.
 
 4. Επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτητές ή σπουδαστές που
πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης του πτυχίου και έχουν συµπληρώσει επτά ή
εννέα ή έντεκα εξάµηνα φοίτησης, ανάλογα αν ο ελάχιστος αριθµός εξαµήνων
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ ή δέκα ή δώδεκα εξάµηνα
σπουδών αντίστοιχα.
 
 5. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού ρυθµίζονται από
τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του Ιδρύµατος.
 
 
 Αρθρο 15

 
 ∆ωρεάν διανοµή συγγραµµάτων - Βιβλιοθήκες
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 1. Στο πλαίσιο του συστήµατος της δωρεάν διανοµής συγγραµµάτων, οι
Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. συντάσσουν κατ’ έτος
κατάλογο συγγραµµάτων ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα που
ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωµένο στο γνωστικό αντικείµενο κάθε
µαθήµατος. Ο κατάλογος συγγραµµάτων καταχωρίζεται κάθε φορά ως
σύνολο, αµέσως µετά τη σύνταξή του, στο διαδικτυακό τόπο των Τµηµάτων
κάθε Α.Ε.Ι..
 
 2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζεται ο τρόπος, µε τον οποίο
παρέχεται στους φοιτητές ή σπουδαστές το δικαίωµα δωρεάν προµήθειας και
επιλογής αριθµού συγγραµµάτων ίσου µε τον αριθµό των υποχρεωτικών και
επιλεγόµενων µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, από τον
κατάλογο συγγραµµάτων της προηγούµενης παραγράφου.
 
 3. Η κοστολόγηση των συγγραµµάτων γίνεται από επιτροπή, σύµφωνα µε
σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων εγγράφει σε ειδικό κωδικό αριθµό κάθε
ιδρύµατος την απαιτούµενη για την πληρωµή δαπάνη και διενεργεί
δειγµατοληπτικό έλεγχο µε ειδικό όργανο, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω
απόφασης, εφαρµόζεται η ισχύουσα διαδικασία κοστολόγησης και διανοµής
συγγραµµάτων.
 
 4. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέµει, σε όλους τους φοιτητές ή σπουδαστές
που έχουν εγγραφεί στο µάθηµα, κατά την πρώτη εβδοµάδα των µαθηµάτων
µε δαπάνες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραµµα µελέτης το
οποίο περιλαµβάνει τη διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος, σχετική
βιβλιογραφία, άλλη τεκµηρίωση και συναφή πληροφόρηση.
 
 5. Το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού κάθε διανεµόµενου
συγγράµµατος σε κάθε Α.Ε.Ι. παραχωρείται από το Κράτος στη Βιβλιοθήκη του
οικείου Α.Ε.Ι., εκτός εάν ήδη υπάρχει σε αυτή ικανός αριθµός αντιτύπων των
εν λόγω συγγραµµάτων.
 
 
 Αρθρο 16
 
∆ιάρκεια εξαµήνων - Εξεταστικές περίοδοι
 
 1. Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, κάθε εξάµηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες
διδασκαλίας για τα Πανεπιστήµια και δεκαπέντε (15) πλήρεις εβδοµάδες
διδασκαλίας για τα Τ.Ε.Ι. που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό πιστωτικών
µονάδων. Εάν δεν συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός διδακτικών εβδοµάδων
και πιστωτικών µονάδων σε κάποιο µάθηµα, τότε το µάθηµα αυτό θεωρείται ως
µη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του. Σε περίπτωση εξέτασης µη
διδαχθέντος µαθήµατος, κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου, η
εξέταση αυτή είναι άκυρη και ο βαθµός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του
πτυχίου. Με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήµια και της Συνέλευσης
για τα Τ.Ε.Ι., µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαµήνου µέχρι δύο το πολύ
εβδοµάδες προκειµένου να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός
εβδοµάδων διδασκαλίας. ∆εν µπορεί να προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών
µάθηµα µε λιγότερες των δύο πιστωτικών µονάδων.
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 2. Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 1404/
1983, στα Α.Ε.Ι. κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο
διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.
 
 
 Αρθρο 17
 
∆ιοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα
 
 Με απόφαση της Συγκλήτου µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής και η διοργάνωση, συνολικά ή εν µέρει, του προπτυχιακού ή
µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών σε ξένη γλώσσα.
 
 
 Αρθρο 18
 
∆ιαφάνεια - ∆ηµοσιότητα
 
 1. Τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση
δηµοσιότητας και διαφάνειας παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο ή και µε
κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά µε τα
διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των
πόρων, την οργάνωση σπουδών, τον αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών ή
σπουδαστών, την υλικοτεχνική υποδοµή και το σύνολο των παρεχόµενων από
αυτά υπηρεσιών.
 
 2. Οι Σχολές ή τα Τµήµατα υποχρεούνται να διαθέτουν στο διαδικτυακό τους
τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά µε τα διοικητικά τους όργανα και τις
διοικητικές πράξεις που αφορούν τα µέλη τους, την υλικοτεχνική υποδοµή,
τους οικονοµικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα
προγράµµατα σπουδών (προπτυχιακά και µεταπτυχιακά), το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων µελών ∆.Ε.Π. ή
Ε.Π. και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδηµαϊκό έτος.
Οι Σχολές ή τα Τµήµατα υποχρεούνται να µεριµνούν, ώστε κάθε διδάσκων, µε
ευθύνη του, να διατηρεί και να ενηµερώνει, συνεχώς, στο διαδικτυακό τους
τόπο τη δική του ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ηµέρες και ώρες
διδασκαλίας και ακρόασης φοιτητών ή σπουδαστών, τα διδασκόµενα από
αυτόν µαθήµατα, το περιεχόµενό τους και τα διανεµόµενα συγγράµµατα και να
παρέχει οποιαδήποτε συναφή µε το µάθηµα πληροφόρηση.
Οι Σχολές ή τα Τµήµατα υποχρεούνται να διατηρούν στο διαδικτυακό τους
τόπο βιογραφικά σηµειώµατα µε τις σπουδές, την επιστηµονική εµπειρία, το
ερευνητικό έργο και τις κυριότερες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών
∆.Ε.Π. ή Ε.Π. που απασχολούν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Ο διαδικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες των Σχολών ή Τµηµάτων οφείλουν να
τηρούνται τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Όπου δεν λειτουργεί διαδικτυακός τόπος ή ιστοσελίδα, οι Σχολές ή τα Τµήµατα
υποχρεούνται να οργανώσουν σε συνεργασία µε το οικείο Α.Ε.Ι. το
διαδικτυακό τόπο και την ιστοσελίδα τους εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου. Μέχρι τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και
ιστοσελίδων του προηγούµενου εδαφίου, οι Σχολές ή τα Τµήµατα υπο-
χρεούνται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφάνειας και δηµοσιότητας µε
κάθε πρόσφορο τρόπο.
 
 Αρθρο 19
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Κοινωνική λογοδοσία των Α.Ε.Ι.
 
 1. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καταθέτει στη Βουλή προς συζήτηση, κατά τον Κανονισµό της,
ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα. Η
έκθεση βασίζεται στους προγραµµατισµούς και απολογισµούς που κατά τον
παρόντα νόµο υποβάλλουν τα Α.Ε.Ι. και περιλαµβάνει ιδίως:
α) ανάπτυξη και σχολιασµό των προγραµµατισµών και απολογισµών των
Α.Ε.Ι.,
β) συνολική αποτίµηση της κατάστασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκτίµηση
των περαιτέρω προοπτικών της και σχετικές προτάσεις,
γ) αποτίµηση της αποδοτικότητας της κρατικής χρηµατοδότησης της ανώτατης
εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προοπτικές της.
 
 2. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, και σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Κανονισµός
της, µπορούν να καλούνται σε ακρόαση εκπρόσωποι των Α.Ε.Ι. και άλλων
φορέων της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
 
 
 Αρθρο 20

 
Όργανα Σχολής
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
 
 1. α) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 1268/1982
αντικαθίσταται ως εξής:
 «β) Η Κοσµητεία: i) γνωµοδοτεί για το τετραετές ακαδηµαϊκό - αναπτυξιακό
πρόγραµµα του Ιδρύµατος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή, ii)
εγκρίνει και συντονίζει τα διατµηµατικά προγράµµατα σπουδών που οδηγούν
στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράµµατα σπουδών
των Τµηµάτων, iii) επεξεργάζεται προτάσεις των Τµηµάτων για τη δηµιουργία
νέων θέσεων ∆.Ε.Π. και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συµβούλιο, iv)
αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσµητείας, καθώς και για
την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Τ.Ε.Π. στα Εργαστήρια
ή Κλινικές της Σχολής.»
β) Η Σύγκλητος είναι αρµόδια για την έγκριση κοινών προγραµµάτων
σπουδών µεταξύ Σχολών του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι..
 
 2. Στο άρθρο 10 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
 «5. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραµµατεία, η
οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσµήτορα.»
 
 3. Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 1404/1983
προστίθεται νέο στοιχείο ν) που έχει ως εξής:
 «ν) γνωµοδοτεί για το τετραετές ακαδηµαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραµµα του
Ιδρύµατος ως προς το σκέλος που αφορά στη Σχολή».
 
 
 Αρθρο 21
 
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης
 
 Στα πανεπιστήµια, αµιγώς επιστηµονικά - ερευνητικά θέµατα όπως είναι ιδίως
ο καθορισµός του ενιαίου γνωστικού αντικειµένου ενός τοµέα, η απόφαση για
την προκήρυξη θέσης ενός µέλους ∆.Ε.Π., η απόφαση για τη συγκρότηση
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εκλεκτορικού σώµατος για την κρίση ενός µέλους ∆.Ε.Π. υπάγονται,
αποκλειστικά, στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
ειδικής σύνθεσης.
 
 
 Αρθρο 22
 
Συλλογική έκφραση - εκπροσώπηση στα Πανεπιστήµια
 
 1. Οι εργαζόµενοι στα Α.Ε.Ι., καθώς και οι φοιτητές ή σπουδαστές, είναι
ελεύθεροι να εκφράζονται συλλογικά µέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα
που διευκολύνονται στη λειτουργία τους από τις αρχές των Α.Ε.Ι..
 
 2.α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως
εξής:
 «3. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστηµιακά όργανα
γίνεται για ετήσια θητεία και µόνο από το νόµιµο φοιτητικό σύλλογο κάθε
τµήµατος, ο οποίος οφείλει να έχει συγκροτηθεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου µπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του
Τµήµατος, εκτός από εκείνους που έχουν νοµίµως διαγραφεί. Η εκλογή των
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
συλλόγου από τους φοιτητές του Τµήµατος και µε βάση τον αριθµό των
ψήφων που συγκέντρωσε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισµός από το ∆.Σ. των
τακτικών και αναπληρωµατικών εκπροσώπων των φοιτητών στη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος, καθώς και στα άλλα πανεπιστηµιακά όργανα,
διενεργείται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του
νόµιµου φοιτητικού συλλόγου του κάθε Τµήµατος, η οποία διαβιβάζεται στον
Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος και ισχύει για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος της
διενέργειας της εκλογής. Τροποποίηση ή συµπλήρωση του διαβιβασθέντος
καταλόγου των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους δεν
επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας καθ’
οιονδήποτε τρόπο.»
 
 β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 1404/1983 διαγράφονται οι
λέξεις «και τα ειδικά σώµατα εκλεκτόρων».
 
 
 Αρθρο 23
 
Γνωστικά αντικείµενα και προκηρύξεις θέσεων µελών ∆.Ε.Π.
 
 1. Η παράγραφος 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
 «2. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται από τον Πρύτανη µετά από απόφαση του
Τµήµατος του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει κατανεµηθεί η θέση, στο πλαίσιο του
τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµατος και των συναφθεισών
προγραµµατικών συµφωνιών, και µετά από έλεγχο νοµιµότητας από τον
Πρύτανη. Στην προκήρυξη θέσεων µελών ∆.Ε.Π. αναφέρεται η βαθµίδα, ο
τοµέας, το γνωστικό αντικείµενο και η συνοπτική περιγραφή του
επιστηµονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει
είτε το ενιαίο γνωστικό αντικείµενο ενός τοµέα είτε, αν αυτό δεν είναι ενιαίο,
ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείµενα που εντάσσονται σε
κάθε τοµέα, ή εάν δεν υπάρχουν τοµείς, σε κάθε Τµήµα. Το ενιαίο γνωστικό
αντικείµενο και τα αυτοτελή γνωστικά αντικείµενα του κάθε τοµέα ή του κάθε
Τµήµατος καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης
του οικείου Τµήµατος και µπορούν να τροποποιούνται µε τον ίδιο τρόπο ανά
τριετία.»
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 2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
 
 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 καταργείται και το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου
αντικαθίσταται ως εξής:
 «Η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται, επίσης, υποχρεωτικά στο
επίσηµο έντυπο του οικείου Α.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί στην ιστοσελίδα του
οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.»
 
 4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, ρυθµίζεται η διαδικασία µετατροπής των
γνωστικών αντικειµένων των υπηρετούντων, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου, µελών ∆.Ε.Π. στο ενιαίο γνωστικό αντικείµενο ή σε ένα
από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείµενα κάθε τοµέα, ή εάν δεν υπάρχουν
τοµείς, κάθε Τµήµατος. Επιτρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τµήµατος, µετά από εισήγηση της Γενικής
Συνέλευσης του Τοµέα, εφόσον υπάρχει Τοµέας, η αλλαγή του γνωστικού
αντικειµένου, στο οποίο έχουν διορισθεί υπηρετούντα, κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος του παρόντος νόµου, µέλη ∆.Ε.Π., µόνο εφόσον το νέο γνωστικό
αντικείµενο δεν είναι περισσότερο εξειδικευµένο από το ήδη κατεχόµενο.
 
 5. Η παράγραφος 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
καταργείται.
 
 
 Αρθρο 24

 
Εισηγητικές επιτροπές και εκλεκτορικά σώµατα
 
 1. Σε κάθε περίπτωση εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης, το εκλεκτορικό
σώµα απαρτίζεται κατά τα δύο τρίτα από µέλη ∆.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος,
και κατά το ένα τρίτο από µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλλων
Α.Ε.Ι.. Το σύνολο των µελών του εκλεκτορικού σώµατος δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από έντεκα και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα. Στο εκλεκτο-
ρικό σώµα µετέχουν µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας για την οποία γίνεται η κρίση
και των ανώτερων από αυτή. Τα µέλη ∆.Ε.Π. που προέρχονται από άλλα
Τµήµατα του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι του ίδιου γνωστικού ή
συναφούς αντικειµένου µε την υπό πλήρωση θέση. Εάν υπάρχουν
περισσότερα από τα απαιτούµενα µέλη ∆.Ε.Π. µε το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείµενο, ο ορισµός τους γίνεται µε κλήρωση µεταξύ µελών ∆.Ε.Π. άλλων
Τµηµάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
και ανέρχονται σε αριθµό τουλάχιστον ίσο µε το διπλάσιο των θέσεων των
εξωτερικών εκλεκτόρων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται ο τρόπος ορισµού, οι βαθµίδες και η τυχόν
αποζηµίωση των µελών ∆.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
 
 2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζεται για τα
εκλεκτορικά που έχουν συγκροτηθεί σε σώµα κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού.
 
 3. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6 του ν.
2083/1992 προστίθενται τρία νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
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 «Ένα τουλάχιστον από τα µέλη της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής
απαιτείται να προέρχεται από Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής. Εάν µέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή
εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και
ολοκληρώνεται εντός της νόµιµης προθεσµίας από τα υπόλοιπα µέλη της
επιτροπής. Τα τυχόν παραιτούµενα µέλη της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής,
εφόσον είναι µέλη του εκλεκτορικού σώµατος, εκπίπτουν από αυτό και
αντικαθίστανται νοµίµως.»
 
 β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 η φράση «µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40)
ηµερών» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ηµέρες».
 
 γ) Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
 «3. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος για τη διενέργεια της
εκλογής στα µέλη του και στους υποψηφίους, οι οποίοι µπορούν να
υποβάλουν σχετικό υπόµνηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη
συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος για τη διενέργεια της εκλογής.»
 
 δ) Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου ∆΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
 «3. Αν τα µέλη ∆.Ε.Π. που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι περισσότερα από
τριάντα (30), το σώµα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από τριάντα (30) µέλη,
από τα οποία τα δέκα (10) ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον αντίστοιχο
τοµέα. Προηγούνται τα µέλη που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και
έπονται τα υπόλοιπα µέλη του τοµέα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθµός των
δικαιουµένων ψήφου υπερβαίνει τους δέκα (10), τότε διενεργείται κλήρωση
µεταξύ τους µε την ευθύνη του διευθυντή του τοµέα. Τα υπόλοιπα µέλη
∆.Ε.Π. και µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός είκοσι (20) ορίζονται, ανάλογα µε
τη βαθµίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά από τη βαθµίδα του καθηγητή
σε ποσοστό 50% του ελλείποντος, στη συνέχεια από τη βαθµίδα του
αναπληρωτή καθηγητή σε ποσοστό 30% του ελλείποντος και τέλος από τη
βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή σε ποσοστό 20%. Σε περίπτωση που δεν
καλύπτονται τα ανωτέρω ποσοστά από τα υπάρχοντα µέλη ∆.Ε.Π. µιας
βαθµίδας, το υπόλοιπο µεταφέρεται στην επόµενη βαθµίδα. Αν σε οποιοδήποτε
στάδιο ο αριθµός των υπαρχόντων µελών ∆.Ε.Π. υπερβαίνει τον αριθµό
εκείνων που δικαιούνται να µετάσχουν στο εκλεκτορικό σώµα, διενεργείται
κλήρωση µε ευθύνη του προέδρου του τµήµατος.»
 
 ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου ∆΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992, η φράση «είκοσι (20) ηµερών» αντικαθίσταται µε τη φράση
«τριάντα (30) ηµερών».
 
 4. Η παράγραφος 4 του Κεφαλαίου ∆΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
 «4. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του εκλεκτορικού σώµατος, στο
συνολικό αριθµό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω
νόµιµης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γ.Σ. του
Τµήµατος µε πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή της. Σε περίπτωση
επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δηµόσιο
νοσοκοµείο. Εφόσον το εκλεκτορικό σώµα συγκροτηθεί σε σώµα, η σύνθεσή
του δεν µεταβάλλεται παρά µόνο εάν µέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί
σε νόµιµη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον ο αριθµός των υπόλοιπων
µελών του εκλεκτορικού σώµατος είναι µικρότερος από έντεκα (11) ή δεν
καλύπτει τα ποσοστά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, το
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µέλος αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά µη κωλυόµενο
αναπληρωµατικό µέλος, µέσα από κατάλογο αναπληρωµατικών µελών που
ορίζεται κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος.»
 
 5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου ∆΄ του άρθρου 6 του ν.
2083/1992 προστίθενται εδάφια ως εξής:
 «Εάν ο Πρόεδρος του Τµήµατος δεν συγκαλεί το εκλεκτορικό σώµα για την
εκλογή, εξέλιξη ή µονιµοποίηση µέλους ∆.Ε.Π., το εκλεκτορικό σώµα
συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρύτανη, µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από
την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τµήµατος όφειλε να το
συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή ο Πρύτανης προεδρεύει, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, στη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος.»
 
 6. ∆εν επιτρέπεται να µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου
κρίσης µέλη ∆.Ε.Π., τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται µεταξύ τους µε
συγγένεια έως και τέταρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας, όταν κρίνεται ένα
από τα δύο.
 
 7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι..
 
 
 Αρθρο 25
 

∆ιορισµός Μελών ∆.Ε.Π.
 
 1. Η παράγραφος 9 του Κεφαλαίου ∆΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
 «9. Ο διορισµός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, και η µονιµοποίηση γίνονται µε
πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από
έλεγχο νοµιµότητας από τον Πρύτανη και έγγραφη παροχή της πίστωσης, µε
διαπιστωτική πράξη, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Κατά της πράξης του Πρύτανη µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νοµιµότητας της προσβαλλόµενης πράξης. Ο
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί, επίσης, αυτεπάγγελτα,
εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νοµιµότητα της πράξης του Πρύτανη. Εάν
διαπιστωθεί έλλειψη νοµιµότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω
ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ακυρώνει την πρά-
ξη του Πρύτανη και αναπέµπει την υπόθεση στο οικείο Ίδρυµα, προκειµένου
να συνεχιστεί η διαδικασία από το σηµείο που παρουσιάζεται η έλλειψη
νοµιµότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της παραγράφου.»
 
 2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
 
 3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) η
φράση «στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού» αντικαθίσταται µε τη
φράση «στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού
προγράµµατος και των συναφθεισών προγραµµατικών συµφωνιών».
 
 4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
 «8. Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνες που
παραµένουν κενές λόγω άγονης εκλογής ή µη αποδοχής εκλογής,
επαναπροκηρύσσονται εκτός προγραµµατισµού, επί ποινή ακυρότητας, εντός
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έτους από την κένωση ή τη µη αποδοχή της θέσης ή από την έκδοση της
διαπιστωτικής πράξης περί άγονης εκλογής. ∆εν θεωρείται άγονη εκλογή η µη
πλήρωση θέσης από εξέλιξη υπηρετούντος µέλους ∆.Ε.Π..
Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγµατοποιηθεί η
επαναπροκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως.
Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τµήµα και σε βαθµίδα και γνωστικό
αντικείµενο που αποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από εισήγηση της
Κοσµητείας της Σχολής και γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Η
Σύγκλητος έχει δικαίωµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, να προβεί
στην πλήρωση θέσης που κε-νούται λόγω θανάτου ή παραίτησης από το
Τµήµα προέλευσης του αποχωρούντος, σε άλλο Τµήµα της ίδιας ή άλλης
Σχολής, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού
προγράµµατος του Ιδρύµατος.»
 
 
 Αρθρο 26

 
Καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών ∆.Ε.Π.
 
1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους
στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Κατ’ εξαίρεση, µέλη ∆.Ε.Π. µπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία µερικής
απασχόλησης µετά από αίτησή τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του νόµου
αυτού, εφόσον δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυµβιβάστου και
αναστολής της ιδιότητας µέλους ∆.Ε.Π..»
 
 β) Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997
καταργείται.
 2. Τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών ∆.Ε.Π.
προσδιορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού
λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι..
 
 3. Σε περίπτωση που µέλος ∆.Ε.Π. παραµελεί επανειληµµένα τα καθήκοντά
του, µη προσερχόµενο σε µαθήµατα ή σε Γενικές Συνελεύσεις του Τµήµατος ή
σε εκλεκτορικά σώµατα ή σε άλλα συλλογικά όργανα του οικείου Ιδρύµατος
στα οποία ορίζεται, ο Πρόεδρος του Τµήµατος αναφέρει το γεγονός στον
Πρύτανη. Ο Πρύτανης µπορεί να προβεί σε περικοπή µέχρι το ήµισυ του
µισθού του συγκεκριµένου µέλους ∆.Ε.Π.. Εάν το µέλος ∆.Ε.Π. εξακολουθεί
υπαίτια να ασκεί πληµµελώς τα καθήκοντά του, κατά το πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου, ο Πρύτανης µπορεί, κατόπιν γνώµης του Πρυτανικού
Συµβουλίου, να διακόψει τη µισθοδοσία του και να προβεί στην παραποµπή
του στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
 
 4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, η φράση
«∆ιευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές» αντικαθίσταται µε τη φράση
«∆ιευθυντές σε Τοµείς, Εργαστήρια και Κλινικές».
 
 5. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982
αντικαθίσταται ως εξής:
 «18. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών
(3) µελών ∆.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι., απονέµει τον τίτλο του Οµότιµου
Καθηγητή σε όσα µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή εξέρχονται της
υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά τους.»
 
 β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 45 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
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 «5. Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως του ορίου
ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του µέλους τριµελούς συµβουλευτικής
επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή
και την ιδιότητα µέλους επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική
αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την
αποχώρησή τους. ∆ιατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συµβούλια
Ν.Π.∆.∆. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως µέλη
∆.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συµµετέχουν σε όσα
ερευνητικά προγράµµατα συµµετείχαν πριν από αυτή και µπορούν να
ορίζονται ως µέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση µελών ∆.Ε.Π.. Τέλος
µπορούν να παραδίδουν µεταπτυχιακά µαθήµατα και να διδάσκουν σε
ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.»
 
 6. α) Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα
ερευνητικά κέντρα της χώρας µπορούν να προσλαµβάνονται ως επισκέπτες
καθηγητές σε Α.Ε.Ι., κατά το άρθρο 18 του ν. 1268/1982, προκειµένου να
διδάξουν προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά µαθήµατα της ειδικότητάς τους. Η
πρόσληψή τους γίνεται από τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος, µετά από
πρόταση του οικείου Τοµέα και σύµφωνη γνώµη του ερευνητικού φορέα στον
οποίο υπηρετούν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας για τους επισκέπτες καθηγητές.
β) Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα
ερευνητικά κέντρα της χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος
µπορούν να συµµετέχουν σε τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές και σε
επταµελείς εξεταστικές επιτροπές για την τελική αξιολόγηση και κρίση
διδακτορικών διατριβών ή την απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων
ειδίκευσης.
 
 7. Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, τα µέλη ∆.Ε.Π. δεν µπορούν να ζητήσουν τη µετακίνησή τους κατά το
άρθρο 5 του ν. 2517/1997 πριν από τη συµπλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων
(4) ετών υπηρεσίας σε αυτοδύναµο τµήµα. Για τη λήψη απόφασης περί
µετακίνησης εφαρµόζεται αναλόγως στο τµήµα υποδοχής η διαδικασία για την
εκλογή µελών ∆.Ε.Π., κατά τις κείµενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 2517/1997, συµπεριλαµβανοµένων των γεωγραφικών
περιορισµών µετακίνησης, διατηρούνται σε ισχύ.
 
 8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2530/1997 προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
 «Εάν, σε ειδική διάταξη νόµου, προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων
των µελών ∆.Ε.Π., απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων για την ενεργοποίηση της αναστολής.»
 
 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται
αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι..
 
 10. Η διαδικασία και οι όροι πρόσληψης, απασχόλησης και αµοιβής των
Επισκεπτών Καθηγητών, που προσκαλούνται από το εξωτερικό σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982, καθορίζονται κάθε φορά
αναλυτικά µε σύµβαση, που καταρτίζεται µεταξύ του Επισκέπτη Καθηγητή και
του Ιδρύµατος, µετά από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του οικείου
Ιδρύµατος, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 18 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει.
 
 
 Αρθρο 27
 
Μέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης
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 Το άρθρο 3 του ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «Αρθρο 3
Μέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης
 1. Στο πλαίσιο του κατά νόµον τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού
προγράµµατος, µέλη ∆.Ε.Π. που επιθυµούν να υπηρετήσουν κατά την
επόµενη τετραετία ως µερικής απασχόλησης µπορούν να υποβάλουν στο
οικείο Τµήµα σχετική αίτηση, αναγράφοντας τον αριθµό φορολογικού
µητρώου και την παράλληλη απασχόληση που επιθυµούν να ασκήσουν. Με
ευθύνη του Προέδρου του οικείου Τµήµατος η αίτηση διαβιβάζεται στη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος προς έγκριση. Εφόσον εγκριθεί, ο Πρόεδρος του
Τµήµατος εκδίδει πράξη ένταξης, την οποία υποβάλλει προς έλεγχο
νοµιµότητας στη Σύγκλητο. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και η
Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. εγκρίνουν την αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί
τεκµηριωµένα ιδίως ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία και η κάλυψη
των αναγκών του Τµήµατος και του Ιδρύµατος. Ο Πρύτανης διαβιβάζει την
πράξη ένταξης στο καθεστώς µερικής απασχόλησης στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.
 2. Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να
υποβληθεί και εκτός του τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού
προγράµµατος σε περίπτωση που µέλος ∆.Ε.Π. αποδέχεται θέση για την οποία
κατά νόµο επιβάλλεται το καθεστώς µερικής απασχόλησης.
 3. Τον Ιούνιο κάθε έτους το µέλος ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης βεβαιώνει µε
υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης του Τοµέα, τις υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία
στους πανεπιστηµιακούς χώρους κατά τα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη, στα
πλαίσια του κατά νόµον τετραετούς ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµα-
τος. Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των µελών ∆.Ε.Π. µερικής
απασχόλησης και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση.
Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα περιλαµβάνεται απολογισµός
των δραστηριοτήτων των µελών ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης για το προηγού-
µενο εξάµηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο.
 4. Οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου αυτού µπορούν να ανακαλούνται από τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής
απασχόλησης µέχρι δύο φορές κατά τη διάρκεια εφαρµογής του τετραετούς
ακαδηµαϊκού - αναπτυξιακού προγράµµατος.
 5. Για την κατοχή δεύτερης έµµισθης θέσης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα,
από µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της
Συγκλήτου, µετά από γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος στο οποίο
ανήκουν.
 6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού
εφαρµόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι. ».
 
 

 Αρθρο 28

 
Κωδικοποίηση νοµοθεσίας Α.Ε.Ι.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται
ειδική επιτροπή για την κωδικοποίηση, τροποποίηση και αναθεώρηση των
διατάξεων της νοµοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., περιλαµβανοµένων και των
πειθαρχικών διατάξεων για τα µέλη των Α.Ε.Ι., εντός έξι (6) µηνών από τη
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σύστασή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του
Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής.
 
 
 Αρθρο 29
 
 Τελικές ρυθµίσεις - Έναρξη ισχύος
 
 1. Κάθε διάταξη νόµου που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά ως προς τις
διατάξεις του παρόντος νόµου καταργείται.
 
 2. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις
του.
 
 Παραγγέλνουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
 


