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                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
               ∆ιοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια 
 
         Ενίσχυση της διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας 
                               των Α.Ε.Ι. 
         
 
'Αρθρο 1. 
 
  1. Η πραγµατοποίηση των δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Α.Ε.Ι.)  διέπεται από τις παραδεδειγµένες νοµικές και οικονοµικές 
αρχές και ιδίως της δηµοσιότητας, της διασφάλισης του συµφέροντος των 
Α.Ε.Ι. και της ταχείας ενέργειας,  για την επίτευξη της οποίας 
επιτρέπεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου, 
παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις περί λογιστικού των ν.π.δ.δ.,  
περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων και αναθέσεως µελετών και περί 
προµηθειών του δηµόσιου τοµέα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 
105/1989  (ΦΕΚ 45 Α')  "Προσαρµογή προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.".   
 
  2.  Για προµήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εποπτικών µέσων 
διδασκαλίας, εργαστηριακών µηχανών και πάγκων, συσκευών και οργάνων ή 
εξαρτηµάτων, που προορίζονται για την εκπαίδευση των φοιτητών και την 
επιστηµονική έρευνα, καθώς και επιστηµονικών βιβλίων και περιοδικών, 
διενεργείται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου 
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός,  πλην των περιπτώσεων του άρθρου 3 
παρ. 20 του ν. 1797/1988  (ΦΕΚ  164 Α').  Για δαπάνες ποσού κατώτερου 
των πέντε (5) εκατοµµυρίων δραχµών κατά περίπτωση και κατ' είδος ή 
αντικείµενο δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισµού.  Το ποσό αυτό 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
  3. ∆ιατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι.  είναι ο πρύτανης και σε 
περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύµατός του ο αντιπρύτανης 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. Ο πρύτανης µπορεί µε πράξη 
του να µεταβιβάζει την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής συνολικά ή για 
ορισµένου ύψους ή είδους δαπανών στον ανωτέρω αντιπρύτανη "καθώς και  
στον προϊστάµενο γραµµατείας και στους προϊσταµένους των λοιπών διοικητικών 
οργανικών µονάδων του Α.Ε.Ι.". 
 
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την περ.β' της παρ.16 του άρθρου 7 
                  του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) 
 
  4. Η εκκαθάριση των δαπανών ενεργείται από όργανα της οικονοµικής 



υπηρεσίας του Α.Ε.Ι.,  η δε πληρωµή τους είτε από την οικονοµική 
υπηρεσία του Α.Ε.Ι.  είτε από πιστωτικό οργανισµό,  πάντοτε όµως ύστερα 
από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων από τον ελέγχοντα τη 
νοµιµότητα των δαπανών αρµόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου,  ο οποίος αποφαίνεται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 
την περιέλευσή τους σε αυτόν.  
 
  5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων πραγµατοποιείται ενοποίηση των κωδικών αριθµών των εσόδων 
και των εξόδων του τακτικού προϋπολογισµού των Α.Ε.Ι.  και 
ταξινοµούνται σε οµάδες και κατηγορίες ανάλογα µε τη φύση τους και τις 
ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  
 
  6. Η αναµόρφωση του τακτικού προϋπολογισµού των Α.Ε.Ι. ενεργείται µε 
απόφαση της Συγκλήτου ή όπου δεν υπάρχει Σύγκλητος µε απόφαση του 
ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Α.Ε.Ι και εκτελείται χωρίς 
έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις δαπάνες, που αναφέρονται 
στις κάθε είδους αµοιβές και αποζηµιώσεις του προσωπικού. Οι αποφάσεις 
αναµόρφωσης κοινοποιούνται στα Υπουργεία Οικονοµικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  
 
  7. Για δαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικώς από διατάξεις νόµων και 
αποσκοπούν στην εκπλήρωση της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής και 
αναπτυξιακής αποστολής των Α.Ε.Ι., επιτρέπεται η εγγραφή πίστωσης σε 
συγκεκριµένο ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισµού του Ιδρύµατος, το ύψος της 
οποίας δεν µπορεί να υπερβει το 2% του ύψους της κρατικής επιχορήγησης 
για λειτουργικές ανάγκες του αντίστοιχου οικονοµικού έτους'. 
 
"Οι δαπάνες αυτές εγκρίνονται ως προς τη σκοπιµότητά τους µε απόφαση του  
Πρυτανικού Συµβουλίου" 
 
   ***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 7 του 
      Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109),το δε τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε 
    προστέθηκε µε την παρ.4 άρθρ.18 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
 
 
  8. Επιτρέπεται στα Α.Ε.Ι. η σύναψη συµβάσεων έργου µε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες 
καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, 
ιδιόκτητων ή µη, των ιδρυµάτων,  καθώς και συντήρησης των εξωτερικών 
χώρων, που περιβάλλουν τα πανεπιστηµιακά ακίνητα και εγκαταστάσεις.  Οι 
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του ιδρύµατος.  
 
  9. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει ήδη, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "4. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
πρυτανικού συµβουλίου, µπορεί να συνιστώνται στα Α.Ε.Ι. συµβούλια και 
επιτροπές κάθε φύσεως από µέλη τους και να καθορίζονται η σύνθεση, οι 
αρµοδιότητες και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για όλα τα συµβούλια και τις 
επιτροπές, που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. και για τα οποία δεν υπάρχει 
σχετική ρύθµιση στο νόµο αυτόν".  
 
***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." 
 
 
  10. Το υπό στοιχείο α' µέλος των πενταµελών υπηρεσιακών συµβουλίων 
διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθώς και των, εν γένει πενταµελών 



υπηρεσιακών συµβουλίων των Α.Ε.Ι., όπως αυτά έχουν ανασυγκροτηθεί και 
λειτουργούν αντιστοίχως µε τις υπ' αριθµ.  Β1/779  και Β1/780  της 26 
Οκτωβρίου 1990  αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  (Β 716/15-11-1990),  αντικαθίσταται 
από τον πρύτανη και τούτου κωλυοµένου ή ελλείποντος από τον αντιπρύτανη 
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι. 
 
 "11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  
και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της οικείας  
Συγκλήτου, επιτρέπεται στα Πανεπιστήµια και στα Τ.Ε.Ι. να συνάπτουν,  
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  
οποιασδήποτε µορφής, που έχουν νόµιµη άδεια, συµβάσεις µίσθωσης  
µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους  
εκπαίδευσης και για ολόκληρη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Οι  
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του οικείου  
ιδρύµατος. Συµβάσεις τέτοιου περιεχοµένου, που έχουν υπογραφεί πριν από  
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, θεωρούνται νόµιµες και ισχύουν από  
την ηµέρα της υπογραφής τους." 
 
"Οµοίως συµβάσεις, που έχουν υπογραφεί µετά την έναρξη ισχύος του νόµου  
αυτού και µέχρι 31.8.2003, θεωρούνται νόµιµες και ισχύουν από την ηµέρα της  
υπογραφής τους." 
 
*** Η παρ.11 προστέθηκε µε την παρ.4 άρθρ.3 Ν.3027/2002, 
    ΦΕΚ Α 152/28.6.2002,το δε τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε 
    προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.18 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
                         Οργάνωση και διοίκηση 
                 'Οργανα του Α.Ε.Ι. και  αρµοδιότητές τους 
 
'Αρθρο 2. 
 
  1. Τα όργανα του Α.Ε.Ι. είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και 
ο Πρύτανης.  
 
  2. α) Η Σύγκλητος αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, 
τους κοσµήτορες των σχολών, τους προέδρους των τµηµάτων, έναν εκπρόσωπο 
των φοιτητών από κάθε τµήµα, δύο εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών 
και ειδικών µεταπτυχιακών υποτρόφων  (Ε.Μ.Υ.)  έναν εκπρόσωπο των 
βοηθών - επιµελητών - επιστηµονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), έναν εκπρόσωπο του ειδικού 
διοικητικού τεχνικού προσωπικού (Ε.∆.Τ.Π.) και έναν εκπρόσωπο του 
διοικητικού προσωπικού.  
 
  Στη Σύγκλητο συµµετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των αναπληρωτών 
καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων σε αριθµό ίσο προς το ένα 
τρίτο (1/3) των τµηµάτων του Α.Ε.Ι., ο οποίος δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος του έξι (6), ούτε όµως µεγαλύτερος από τον αριθµό των 
τµηµάτων του Α.Ε.Ι. 
 
  'Οταν τα τµήµατα υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) η ανωτέρω εκπροσώπηση 
µπορεί µε απόφαση της Συκλήτου να αυξηθεί κατά δύο (2) µέλη ∆.Ε.Π., τα 
οποία θα προέρχονται από τα πολυαριθµότερα σε αριθµό µελών ∆.Ε.Π. 



τµήµατα του Α.Ε.Ι. 
 
  Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες 
ορίζονται από τη γενική συνέλευση των τµηµάτων, της οποίας πρέπει να 
είναι µέλη, εκ περιτροπής κατ' έτος, µε σειρά την οποία καθορίζει ο 
πρύτανης ανά τµήµα και βαθµίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να 
υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τµήµατος τουλάχιστον µία φορά.  
 
  Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο 
προϊστάµενος γραµµατείας του Α.Ε.Ι. 
 
  Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Σεπτεµβρίου 1993. 
 
  Σε Α.Ε.Ι. όµως, που θα διεξαχθούν πρυτανικές εκλογές µέχρι την 
ηµεροµηνία αυτήν, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την εγκατάσταση των 
νέων πρυτανικών αρχών.  
 
  β) Η Σύγκλητος  έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες  άλλες 
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού: 
 
  I) Γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης των 
νόµων και του εσωτερικού κανονισµού του.  
 
  II) Καθορισµό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του 
Α.Ε.Ι., προγραµµατισµό και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του 
και τακτικό απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων. 
 
  ΙΙΙ) Υποβολή προτάσεων ή και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του 
Α.Ε.Ι. µε το κοινωνικό του περιβάλλον, την παραγωγή, τη συµβολή του 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διαρκή εκπαίδευσή του και επιµόρφωση 
του λαού, καθώς και για τη συνεργασία µε ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή 
µορφωτικά ιδρύµατα και µε επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς.  
 
  IV) ∆ιατύπωση γνώµης για την κατάτµηση, τη συγχώνευση ή τη 
µετονοµασία του Α.Ε.Ι. και για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, 
κατάτµηση ή µετονοµασία σχολών ή τµηµάτων.  
 
  V) Κατάρτιση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού και του 
οργανισµού διοικητικών υπηρεσιών.  
 
  VI) Κατανοµή στα τµήµατα των θέσεων µελών ∆.Ε.Π. µετά την έγκριση του 
συνολικού αριθµού από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
κατά τον αντίστοιχο τετραετή προγραµµατισµό.  
 
  VII) Απόφαση για σύσταση συµβουλίων και επιτροπών και καθορισµό της 
σύνθεσης, των αρµοδιοτήτων και κάθε λεπτοµέρεια λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. 
 
  VIII) Κατάρτιση και αναµόρφωση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού 
του Α.Ε.Ι. και του προγράµµατος δηµόσιων επενδύσεων και έγκριση του 
ετήσιου απολογισµού τους.  
 
  IX) ∆ιοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και 
υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
για την ίδρυση νοµικών προσώπων µε σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση 
της περιουσίας του.  
 
  X) Απόφαση για διακοπή της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού έργου 
του Α.Ε.Ι., για έναρξη και λήξη εξάµηνων σπουδών και για οργάνωση 
διασχολικών προγραµµάτων.  
 
  XI) Επίλυση διαφωνίας των µελών της Επιτροπής για άρση του 
πανεπιστηµιακού ασύλου.  



 
  XII) Απόφαση για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων των σχολών και των 
τµηµάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών, για την αύξηση των µελών της 
Συγκλήτου και για τη συµπλήρωση του Γ.Σ. τµήµατος όταν τα µέλη  ∆.Ε.Π. 
αυτού είναι λιγότερα από πέντε (5).  
 
  XIII) ∆ιορισµό προέδρου τµήµατος, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες.  
 
  XIV) Ορισµό αντιπρύτανη ως αναπληρωτή πρύτανη και προέδρου τµήµατος 
ως αναπληρωτή αντιπρύτανη, καθώς και επιλογή προϊσταµένου γραµµατείας 
και γενικών διευθυντών.  
 
  XV) 'Εγκριση για λήψη συγκεκριµένων µέτρων από τον πρύτανη προς 
αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων.  
 
  XVI) Ετήσια έκδοση των δραστηριοτήτων των τµηµάτων του Α.Ε.Ι. και της 
Πρυτανείας. 
 
  XVII) ∆ιατύπωση γνώµης για την ίδρυση ερευνητικών πανεπιστηµιακών 
ινστιτούτων.  'Εγκριση µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών στα Α.Ε.Ι. 
 
  XVIII) Απονοµή τίτλου οµότιµου και επίτυµου καθηγητή.  
 
  Και 
 
  XIX) Ανάθεση αρµοδιοτήτων της στο πρυτανικό συµβούλιο ή σε άλλα 
πανεπιστηµιακά όργανα.  
 
  "Η Σύγκλητος έχει, ακόµη, όσες αρµοδιότητες δεν αναθέτει ο νόµος 
ειδικώς σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.". 
 
  ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την  
     περ. α' της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
  3 α) Το πρυτανικό συµβούλιο αποτελείται από τον πρύτανη, τους 
αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται από το 
σύνολο και µεταξύ των φοιτητών που µετέχουν στη Σύγκλητο, και τον 
προϊστάµενο γραµµατείας του Α.Ε.Ι., ως εισηγητή και µε δικαίωµα ψήφου 
επί διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών θεµάτων, καθώς και επί 
ζητηµάτων διοικητικού προσωπικού.  Στην τελευταία αυτήν περίπτωση 
µετέχει χωρίς  δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού 
προσωπικού.  Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύµατος του 
προϊσταµένου γραµµατείας, τον προϊστάµενο γραµµατείας αναπληρώνει ο 
αρµόδιος κατά περίπτωση διευθυντής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
άποψη υπέρ της οποίας ετάχθη η ψήφος του πρύτανη.  Η ισχύς της 
διατάξεως αυτής αρχίζει από 1ης  Σεπτεµβρίου 1993. 
 
  β) ***Το δεύτερο στοιχείο καταργήθηκε µε την περ.β' της παρ.1 του άρθρου 
        1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
 
  "γ) Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου κοινοποιούνται εντός µηνός 
στη Σύγκλητο και τα µέλη της". 
 
     ***Η περ.γ'προστέθηκε µε την περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 1 του 
        Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 



 
 
'Αρθρο 3 
 
          Εκλογή πρυτανικών αρχών και αρµοδιότητες πρυτάνεως 
 
  1. α) Ο πρύτανης και οι δύο αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώµα 
εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., 
εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το "80%" και εκπροσώπους των 
κατηγοριών  1) Ε.Μ.Υ. και µεταπτυχιακών φοιτητών,  2) επιµελητών - 
βοηθών - επιστηµονικών συνεργατών,  3) Ε.Ε.Π., 4) Ε.∆.Τ.Π. και 5) 
µόνιµου και επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού 
προσωπικού, ίσους προς το 25% των µελώ ∆.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., κατ' 
ισοµοιρίαν κατανεµοµένου µεταξύ των κατηγοριών αυτών και µε τον 
περιορισµό ότι σε καµιά περίπτωση ο αριθµός των εκπροσώπων κάθε 
κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβεί το ήµισυ του συνολικού αριθµού των 
µελών της. 
 
***Το εντός " " ποσοστό τροποποιήθηκε ως άνω µε την περ.β' της παρ.3 
       του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
 *** Με την παρ.Β' άρθρ.9 Ν.2916/2001 ορίζεται ότι: 
 " Β.1. Το στοιχείο α'της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως 
τροποποιήθηκε µε το στοιχείο β' της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 
2188/1994, αντικαθίσταται ως εξής: 
  "α) Ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώµα 
εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. του 
Πανεπιστηµίου, από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 80% των µελών 
∆.Ε.Π., από εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. και µεταπτυχιακών φοιτητών ίσους 
προς το 5% των µελών ∆.Ε.Π., και από εκπροσώπους των Βοηθών, 
Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιµελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού 
∆ιδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
και του ∆ιοικητικού Προσωπικού, ως ενιαίας οµάδας προσωπικού, ίσους 
προς το 20% των µελών ∆.Ε.Π.. Οι εκπρόσωποι των Βοηθών, Επιστηµονικών 
Συνεργατών και Επιµελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού 
Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του 
∆ιοικητικού Προσωπικού υποδεικνύονται από κοινού από τα αντίστοιχα 
συνδικαλιστικά όργανα ή από αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις, έτσι ώστε 
να συµµετέχουν ισάριθµοι εκλέκτορες στο εκλεκτορικό σώµα από κάθε 
κατηγορία. Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες που αφορούν την εκπροσώπηση του 
ανωτέρω προσωπικού ρυθµίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό του Ιδρύµατος 
ή µε αποφάσεις της Συγκλήτου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εσωτερικός 
κανονισµός ή στην περίπτωση που δεν ρυθµίζονται αυτές στον υπάρχοντα 
εσωτερικό κανονισµό."   Προφανώς αντικαθίσταται   το στοιχείο  α 
της παρ.1 και όχι της παρ.3 όπως εκ παραδροµής  αναφέρεται 
 
 
  "β) Για την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων καταρτίζεται ενιαίο 
ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασµό, στο οποίο περιλαµβάνονται ο υποψήφιος 
πρύτανης και οι υποψήφιοι αντιπρυτάνεις, τους οποίους αυτός επιλέγει 
και προτείνει για εκλογή. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο, µε αίτηση των ενδιαφεροµένων ή του 1/10 τουλάχιστον των 
µελών του εκλεκτορικού σώµατος. 
 
  γ) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει το Πρυτανικό Συµβούλιο, 
το οποίο για το σκοπό αυτόν διορίζει πενταµελή εφορευτική επιτροπή από 
µέλη ∆.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι.. 
 
  δ) Η ψηφοφορία είναι µυστική. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από 
τους συνδυασµούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφια των ψηφισάντων 
µελών του εκλεκτορικού σώµατος ή αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται την επόµενη ηµέρα µεταξύ των δύο συνδυασµών που 
πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες 



ψήφους. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την 
εφορευτική επιτροπή. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δηµοσιεύεται 
στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική απάφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για την εκλογή του πρύτανη και των 
αντιπρυτάνεων." 
 
  ***Τα στοιχεία β',γ' και δ' αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την περ.α' της 
     παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
  
"ε) Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία  
πρώτα έτη της θητείας του, επαναλαµβάνεται για τη µέχρι τη λήξη της θητείας  
του χρονική περίοδο η εκλογή πρύτανη. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και  
αναλάβει καθήκοντα ο νέος πρύτανης, καθώς και όταν ο πρύτανης παραιτηθεί ή  
εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα  
πρύτανη ασκεί ένας από τους αντιπρυτάνεις που ορίζεται από τη Σύγκλητο. 
 
 Εάν ο ένας ή και περισσότεροι αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν κατά τα  
τρία πρώτα έτη της θητείας τους, επαναλαµβάνεται για τη µέχρι τη λήξη της  
θητείας τους χρονική περίοδο η εκλογή για τον ένα ή και τους περισσότερους  
αντιπρυτάνεις, κατά περίπτωση. Αν η ανάγκη αναπλήρωσης ανακύψει κατά το  
τελευταίο έτος της θητείας, ο ελλείπων αντιπρύτανης αναπληρώνεται από πρόεδρο  
τµήµατος, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου. Μέχρι τη διενέργεια των  
εκλογών ή τον ορισµό αναπληρωτή αντιπρύτανη τα καθήκοντά τους ασκεί ο  
πρύτανης. 
 
 Εάν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωµάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη  
νέου οργάνου απαιτείται να γίνει µε εκλογές, οι επαναληπτικές εκλογές  
διενεργούνται το αργότερο εντός δύο µηνών από την υποβολή της παραίτησης ή  
την έκλειψη." 
  
 
*** Το στοιχειο ε΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.9 παρ.2 Ν.3443/2006, 
    ΦΕΚ Α 41/27.2.2006. 
 
  στ) Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
  I) ∆ιευθύνει το Α.Ε.Ι., εποπτεύει την εύρυθµη λειτουργία των 
υπηρεσιών, των σχολών και των τµηµάτων του, εκπροσωπεί τούτο δικαστικώς 
και εξωδίκως, επιβλέπει την τήρηση των νόµων και του εσωτερικού 
κανονισµού, είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. και µεριµνά για τη 
συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών.  
 
  II) Συγκαλεί τη Σύγκλητο και το πρυτανικό συµβούλιο, καταρτίζει την 
ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και µεριµνά για την 
εφαρµογή των αποφάσεών τους.  Συγκαλεί επίσης τα εκλεκτορικά σώµατα για 
την εκλογή κοσµήτορα, καθώς και προέδρου του τµήµατος όπου αυτό 
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.  Μπορεί να µετέχει αυτοπροσώπως 
ή µε έναν από τους αντιπρυτάνεις στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών 
πανεπιστηµιακών οργάνων.  
 
  III) Εκδίδει τις πράξεις διορισµού του προσωπικού του Α.Ε.Ι. κατά τις 
διατάξεις των νόµων, χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού και 
δύναται να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων στους 
προϊσταµένους των υπηρεσιών.  
 
    
  IV) Μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε όργανο πληροφορίες για κάθε 
υπόθεση του Α.Ε.Ι. και να εξετάσει τα σχετικά έγγραφα.  
 
  V) Συγκαλεί και προεδρεύει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οποιουδήποτε 
συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει παρανόµως να λάβει αποφάσεις.  
 



  VI) Μπορεί, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, να λάβει συγκεκριµένα 
µέτρα για την αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων, από συλλογικά όργανα 
διοίκησης των Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν 
αποφάσεις.  
 
  VII) Προσφεύγει στο πρυτανικό συµβούλιο όταν µονοµελές όργανο του 
Α.Ε.Ι. παραλείπει παρανόµως να λάβει αποφάσεις, οπότε τούτο αποφασίζει 
για την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων από τον πρύτανη ή τον οικείο 
κοσµήτορα.  
 
  VIII) Ο πρύτανης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείται από 
δύο αντιπρυτάνεις, τον αντιπρύτανη οικονοµικού προγραµµατισµού και 
ανάπτυξης και τον αντιπρύτανη ακαδηµαϊκών υποθέσεων και προσωπικού, οι 
οποίοι ασκούν τις αρµοδιότητες, που αναθέτει σε καθέναν από αυτούς το 
πρυτανικό συµβούλιο. 
   "Στα πανεπιστήµια, τα οποία είτε έχουν αριθµό Τµηµάτων µεγαλύτερο των  
είκοσι είτε έχουν Τµήµατα που λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες  
γεωγραφικές έδρες, εκλέγεται και τρίτος αντιπρύτανης. Στα υπόλοιπα  
πανεπιστήµια είvαι δυνατόν να προβλεφθεί η ύπαρξη και τρίτου αντιπρύτανη  
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία  
εκδίδεται εφάπαξ ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου. Οι  
αρµοδιότητες του τρίτου αντιπρύτανη καθορίζονται, σε κάθε περίπτωση, µε  
απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου του Ιδρύµατος." 
 
*** Τα άνω εντός " " εδάφια της υποπερ.VIII προστέθηκαν µε την παρ.3 άρθρ.3 
    Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002,  µε την οποία ορίζεται επίσης ότι: 
    "β) Οι διατάξεις που προστέθηκαν µε την περίπτωση α' εφαρµόζονται από  
    τις πρώτες πρυτανικές εκλογές που θα διεξαχθούν µετά την έναρξη ισχύος  
    του νόµου αυτού. 
    Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που έχουν διενεργηθεί πρυτανικές εκλογές  
    εντός του έτους 2002 και µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού σε  
    πανεπιστήµιο που υπάγεται στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α',  
    διεξάγεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, συµπληρωµατική εκλογή για  
    την ανάδειξη τρίτου αντιπρύτανη, η θητεία του οποίου λήγει µαζί µε αυτή  
    των λοιπών πρυτανικών αρχών". 
 
  
  2. Οι Γραµµατείς των σχολών, των τµηµάτων και της γραµµατείας της 
Συγκλήτου προϊστανται του προσωπικού των γραµµατειών τους και είναι 
αρµόδιοι και υπεύθυνοι, αντίστοιχα, έναντι του προϊσταµένου προέδρου 
τους, των κοσµητόρων, του πρύτανη και της διοικήσεως του ιδρύµατος για 
την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των γραµµατειών τους. Ενηµερώνουν για 
την ισχύουσα νοµοθεσία τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, καθώς 
και για κάθε νοµικό και γενικό διοικητικό θέµα, που ανακύπτει.  
 
  3. Το άρθρο 11 του ν. 1268/1982  (ΦΕΚ 87 Α'),  όπως ισχύει ήδη, 
καταργείται.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          'Οργανα του τµήµατος και αρµοδιότητές τους.  
 
'Αρθρο 4. 
 
  1. Η Γ.Σ.  του τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες 
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού: 
 



  α) Γενική εποπτεία της λειτουργίας του τµήµατος και της τήρησης των 
νόµων και του εσωτερικού κανονισµού.  
 
  β) Καθορισµό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του 
τµήµατος, προγραµµατισµό και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής 
του και τακτικό απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο 
των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου.  
 
  γ) ∆ιατύπωση γνώµης για συγκρότηση σχολής, για µετονοµασία, 
συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση του τµήµατος και για σύσταση, 
κατάργηση, κατάτµηση, µετονοµασία ή συγχώνευση τοµέων, εργαστηρίων ή 
κλινικών.  
 
  δ) Κατανοµή ύστερα από γνώµη των Γ.Σ. τοµέων, των εργαστηρίων, 
κλινικών, εξοπλισµού και προσωπικού στους τοµείς.  
 
  ε) Κατανοµή πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές 
δραστηριότητες του τµήµατος. 
 
  στ) Προγραµµατισµό και προκήρυξη θέσεων µελών ∆.Ε.Π., καθώς και 
συκγρότηση των οικείων εκλεκτορικών σωµάτων.  
 
  ζ) Πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών και προκήρυξη θέσεων εντεταλµένων 
επίκουρων καθηγητών και ειδικών επιστηµόνων.  
 
  η) Κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών και διατύπωση 
γνώµης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του τµήµατος.  
 
  θ) Συγκρότηση επιτροπής µεταπτυχιακών σπουδών.  
 
  ι) 'Ασκηση αρµοδιοτήτων ∆.Σ. τµήµατος όπου τούτο δε λειτουργεί.  
 
  ια) Σύνταξη εσωτερικού κανονισµού του τµήµατος που δεν µπορεί να 
βρίσκεται σε αντίθεση µε τον κανονισµό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. 
 
  ιβ) Συγκέντρωση και διαβίβαση στη Σύγκλητο των ετήσιων δραστηριοτήτων 
του τµήµατος.  
 
  ιγ) Απονοµή τίτλου επίτιµου διδάκτορα.  
 
  ιδ) ∆ιορισµό διευθυντή τοµέα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και  
 
  ιε) Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της στο ∆.Σ. ή σε άλλα όργανα του 
τµήµατος και στην επιτροπή σπουδών.  
 
  Με προεδρικό διάταγµα εφάπαξ εκδιδόµενο µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ανατεθούν και άλλες 
αρµοδιότητες στη γενική συνέλευση του τµήµατος.  
 
  2. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο και τον 
αναπληρωτή πρόεδρο του τµήµατος, τους διευθυντές των τοµέων, δύο 
προπτυχιακούς και έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών και Ε.Μ.Υ. 
'Οταν συζητούνται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου τους 
συµµετέχει, ανάλογα µε το συζητούµενο θέµα, ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π. 
ή του Ε.∆.Τ.Π.  ή των βοηθών - επιµελητών - επιστηµονικών συνεργατών.  
 
  Για κάθε άλλο θέµα πλην των αποφάσεων στην προηγούµενη παράγραφο, για 
το οποίο η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει τη λήψη απόφασης ή την παροχή 
γνώµης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο τµήµατος, η 
σχετική αρµοδιότητα ανήκει στο ∆.Σ. τµήµατος, το οποίο έχει και την 
ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρµογής των αποφάσεων της 
γενικής συνέλευσης, καθώς και την ευθύνη της τρέχουσας και διαρκούς 
εποπτείας για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος και της τήρησης των 



νόµων και του εσωτερικού κανονισµού του Α.Ε.Ι. 
 
  3. Ο πρόεδρος του τµήµατος και ο αναπληρωτής του, ο οποίος τον 
αντικαθιστά όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει, εκλέγονται από 
ειδικό σώµα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. 
του τµήµατος, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το "80% "του αριθµού 
των µελών ∆.Ε.Π. και εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθµού των µελών 
∆.Ε.Π. από κάθε κατηγορία: 1) µεταπτυχιακών φοιτητών και Ε.Μ.Υ.,  2) 
επιµελητών - βοηθών - επιστηµονικών συνεργατών,  3) Ε.Ε.Π., εφόσον 
κατέχουν οργανικές θέσεις στο τµήµα και  4) Ε.∆.Τ.Π., µε τον περιορισµό 
ότι σε καµία περίπτωση ο αριθµός των εκπροσώπων κάθε κατηγορίας δεν 
µπορεί να υπερβεί το ήµισυ του συνολικού αριθµού των µελών της.  Μετά 
το πέρας της εκλογικής διαδικασίας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως.  Σε περίπτωση αδυναµίας 
εκλογής προέδρου για οποιονδήποτε λόγο διορίζεται προσωρινός πρόεδρος 
µέχρι ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος µε απόφαση της Συγκλήτου οπότε και 
επαναλαµβάνεται η εκλογή.  
 
   ***Το εντός " " ποσοστό τροποποιήθηκε ως άνω µε την περ.β' της παρ.3 του 
       άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
  4. Οι διατάξεις των εδαφίων ε' της παρ.  2, β', γ' και δ' της παρ. 3 
και α' της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύουν, 
καταργούνται.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
               Εσωτερικός κανονισµός 
 
'Αρθρο 5. 
 
  1. Κάθε Α.Ε.Ι. είναι υποχρεωµένο να καταρτίσει και υποβάλει στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και 
έγκριση µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 1993 τον εσωτερικό κανονισµό 
λειτουργίας του, ο οποίος πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστο περιεχόµενο 
τις αναφερόµενες κατωτέρω ρυθµίσεις.  
 
  2. Ο εσωτερικός κανονισµός δεν µπορεί να περιορίζεται σε επαναλήψεις 
του κειµένου των σχετικών διατάξεων του νόµου, αλλά ρυθµίζει, µέσα στο 
πλαίσιο που διαγράφουν οι κείµενες διατάξεις, ειδικότερα θέµατα 
διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δοµής και διαδικασίας ελέγχου της 
τήρησης των θεσπισµένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση 
πληµµελούς εφαρµογής ή παραβίασής τους.   
 
  3. Κάθε εσωτερικός κανονισµός, εκτός από το επί µέρους θέµατα, που 
αναφέρονται στις οικείες διατάξεις, ρυθµίζει οπωσδήποτε και τα 
ακόλουθα: 
 
  α) Την οργάνωση της ακαδηµαϊκής, διοικητικής και οικονοµικής 
λειτουργίας του Α.Ε.Ι.  (θερινές διακοπές, αργίες, κ.λπ.).  
 
  β) Τους κανόνες λειτουργίας των συµβουλίων και των επιτροπών του 
Α.Ε.Ι. 
 
  γ) Την εκλογή των µελών ∆.Ε.Π. (εσωτερική διαδικασία προκήρυξης, 
κανόνες λειτουργίας εκλεκτορικών σωµάτων, ορκωµοσία εκλεγοµένων κ.λπ.).  



 
  δ) Τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας (ωράριο και λοιποί όροι απασχόλησης, 
πρόσθετα καθήκοντα, άδειες, υγειονοµική περίθαλψη, κ.λπ.).  
 
  ε) Τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των φοιτητών 
(διαδικασία εγγραφής και παρακολούθησης, διακρίσεις, βραβεία, 
συνεργασία µε πενεπιστηµιακά όργανα και διδάσκοντες κ.λπ.). 
 
  στ) Τη διαδικασία και τις αρµοδιότητες των οργάνων ελέγχου για την 
τήρηση των θεσπισµένων κανόνων (καθιέρωση και περιγραφή πειθαρχικών 
αδικηµάτων, θέσπιση κυρώσεων, ορισµό οργάνων ελέγχου και επιβολής 
ποινών, κ.λπ.).  
 
  ζ) Τον κανονισµό προπτυχιακών  και µεταπτυχιακών σπουδών (δοµή και 
λειτουργία, οδηγό σπουδών, τρόπος και διαδικασία εξετάσεων προπτυχιακών 
και µεταπτυχιακών φοιτητών, βαθµολογία, τύπος πτυχίων, ορκωµοσία 
κ.λπ.).  
 
  η) Τη µετεκπαίδευση και την επιµόρφωση του κάθε είδους προσωπικού του 
Α.Ε.Ι. (εκπαιδευτικά προγράµµατα, σεµινάρια, αποστολές στην αλλοδαπή 
κ.λπ.).  
 
  θ) Τη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών προς τους φοιτητές 
(κοινωνική ασφάλιση, υγειονοµική περίθαλψη, στέγη, σίτιση, συγγράµµατα 
κ.λπ.).  
 
  ι) Την απονοµή τιµητικών ακαδηµαϊκών τίτλων (διαδικασία χορήγησης, 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις κατόχων κ.λπ.).  
 
  ια) Τους κανόνες εθιµοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα και δηµοσίων 
σχέσεων (ίδρυση µονάδας διαπανεπιστηµονικών σχέσεων, υποδοχή αλλοδαπών 
φιλοξενούµενων φοιτητών κ.λπ.).  
 
  4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την παρέλευση της 
χρονολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ο 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε συνεργασία µε το οικείο 
Α.Ε.Ι. αποφαίνεται για τη νοµιµότητα και πληρότητα του υποβληθέντος 
εσωτερικού κανονισµού και σε καταφατική περίπτωση προβαίνει στην 
έγκρισή του.  Στην αντίθετη περίπτωση, µετά την παρέλευση και της 
προθεσµίας αυτής, δεν θα εκδίδεται καµία διοικητική πράξη για προκήρυξη 
θέσεων µελών ∆.Ε.Π., διορισµό κάθε είδους προσωπικού ή άλλες αποφάσεις 
ή προεδρικά διατάγµατα ζωτικού ενδιαφέροντος, που αφορούν το 
συγκεκριµένο Α.Ε.Ι., µέχρι να ανταποκριθεί στη θεσµική αυτήν υποχρέωσή 
του για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισµού.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
 
              ∆ιδακτικό - Ερευνητικό προσωπικό 
 
       Προγραµµατισµός, προκήρυξη, εκλογή και πλήρωση θέσεων µελών 
                              ∆.Ε.Π. 
 
'Αρθρο 6. 
 



***Οι διατάξεις των περ.Α' και Β' καταργήθηκαν µε την περ.α' της παρ.6 
   του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18), οι δε επόµενες περ.Γ', ∆', Ε' 
   και ΣΤ' µετονοµάστηκαν αντιστοίχως σε Α', Β', Γ' και ∆'. 
   Κατ'εξαίρεση οι διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων ∆.Ε.Π. που 
   αναφέρονται στο πρώτο έτος του τετραετούς προγραµµατισµού,  
   συνεχίζονται σύµφωνα µε τις καταργούµενες αυτές διατάξεις. 
 
 
 
  Α'(Γ). Προκήρυξη. 
 
  "1. Ο προγραµµατισµός νέων θέσεων ∆.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια 
βάση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες και οι σχετικές 
λεπτοµέρειες, που αναφέρονται στον προγραµµατισµό αυτόν και την 
υλοποιησή του. Οι πιστώσεις που χορηγούνται κάθε έτος από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για την πλήρωση θέσεων ∆.Ε.Π. 
κατανέµονται από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. στα τµήµατα και από τις γενικές 
συνελεύσεις των τµηµάτων στους τοµείς". 
 
  ***Η παρ.1 της περ.Γ' του παρόντος άρθρου όπως αυτή µετονοµάσθηκε σε Α', 
     αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.β' της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν. 
     2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
  "2. Η προκήρυξη των κενών θέσεων ∆.Ε.Π. γίνεται από τη Γ.Σ. τµήµατος 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου τοµέα.  Στην προκήρυξη 
αναφέρεται η βαθµίδα, ο τοµέας και το γνωστικό αντικείµενο της υπό 
πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας 
επιστήµης µε εύρος τουλάχιστον µιας    αναγνωρισµένης ειδικότητας".  
 
*** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.4 Ν.2517/1997 
 
  3. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µετά από 
άσκηση ελέγχου νοµιµότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Μέσα σε δέκα µέρες από τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου 
αριθµού φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων στο οικείο Α.Ε.Ι., το τελευταίο ανακοινώνει 
στον ηµερήσιο τύπο τη δηµοσίευση της προκήρυξης, τον αριθµό του φύλλου 
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων και η οποία καθορίζεται σε δύο (2) µήνες από την 
ηµεροµηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης.  Η ανακοίνωση γίνεται σε 
τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας, σε δύο της Θεσσαλονίκης και σε 
µία κάθε πόλης στην οποία εδρεύει Α.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορούν 
αντίστοιχες ηµερήσιες εφηµερίδες και ταυτοχρόνως κοινοποιείται σε όλα 
τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της Χώρας.  
 
  4. Μέσα στην αποκλειστική προθεσµία των δύο (2) µηνών, που αναφέρεται 
στην προηγούµενη παράγραφο υποβάλλονται στη γραµµατεία του τµήµατος οι 
αιτήσεις των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το 
βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των 
υποψηφίων, αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα 
επιστηµονικά δηµοσιεύµατα, καθώς και τόσα αντίτυπά τους, όσα είναι τα 
µέλη του εκλεκτορικού σώµατος και τα µέλη της γενικής συνέλευσης, που 
ανήκουν στις ίδιες βαθµίδες µε τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος.  
 
  5. Υποψηφιότητα µπορεί να υποβληθεί και µε αίτηση πέντε τουλάχιστον 
µελών της Γ.Σ. τµήµατος.  
 
  6. 'Ολα τα υπηρετούντα στα Α.Ε.Ι. µέλη ∆.Ε.Π. έχουν δικαίωµα να 
υποβάλουν υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε προκήρυξη θέσης ∆.Ε.Π.οποιουδήποτε  
Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και ειδικότερα 
καλύπτουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.  



 
 ***Η φράση "στο πλαίσιο του τετραετούς προγράµµατος" διαγράφηκε από την 
    παρ.6 µε την περ.γ' της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) 
 
  Β'(∆). Εκλογή µελών ∆.Ε.Π. 
 
  (1. Η εκλογή µέλους ∆.Ε.Π. γίνεται πάντοτε µε προκήρυξη της 
αντίστοιχης θέσης και µε ανοιχτή διαδικασία. Οι καθηγητές και οι 
αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι.  
 
  2. α) Οι λέκτορες και οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται αρχικώς για 
τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί ύστερα από κρίση για µία 
ακόµα τετραετία κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, που υποβάλλεται το 
τελευταίο εξάµηνο πριν από τη λήξη της τριετίας.  Μαζί µε την αίτηση 
υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρεται η 
διδακτική, ερευνητική και εκπαιδευτική γενικά δραστηριότητα των 
υποψηφίων, µε βάση την οποία πραγµατοποιείται η κρίση για ανανέωση.  
 
  β) Αρµόδιο όργανο για την κρίση προς ανανέωση είναι το σύνολο των 
µελών ∆.Ε.Π. του οικείου τοµέα, εκτός των µελών ∆.Ε.Π., που ανήκουν 
στην ίδια ή κατώτερη βαθµίδα µε τον κρινόµενο.  Αν αυτά τα µέλη ∆.Ε.Π. 
του τοµέα, είναι λιγότερα από πέντε (5) συµπληρώνονται µε µέλη ∆.Ε.Π. 
αντίστοιχων βαθµίδων συγγενών τοµέων του ίδιου ή άλλου τµήµατος του 
ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ως τον αριθµό πέντε (5), µε απόφαση των µελών 
∆.Ε.Π. του τµήµατος, που έχουν δικαίωµα ψήφου και συγκαλούνται σε 
ειδική συνεδρίαση από τον πρόεδρο του τµήµατος.  
 
  γ) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση λήγει η θητεία των 
ενδιαφεροµένων, ο δε επίκουρος καθηγητής µπορεί να ζητήσει την µετάταξή 
του, κατά τα οριζόµενα κατωτέρω. 
 
  δ) Σε περίπτωση θετικής κρίσης ανανεώνεται η θητεία τους για µία 
τετραετία και το τελευταίο έτος πριν από τη λήξη της µε αίτησή τους 
µπορούν να ζητήσουν οι µεν λέκτορες την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του 
επίκουρου καθηγητή, οι δε επίκουροι καθηγητές τη µονιµοποίησή τους.  Η 
εξέλιξη των λεκτόρων γίνεται µε ανοιχτή διαδικασία και προκήρυξη της 
θέσης, σύµφωνα µε ό,τι ισχύει για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης, η 
δε κρίση για µονιµοποίηση των επίκουρων καθηγητών στηρίζεται στην 
εκτίµηση της συνολικής δραστηριότητας των υποψηφίων, µε ιδιαίτερη 
βαρύτητα αυτή της τελευταίας τετραετίας.  
 
  ε) Αρµόδιο όργανο για την κρίση εξέλιξης των λεκτόρων και 
µονιµοποίησης των επίκουρων καθηγητών είναι το οικείο εκλεκτορικό σώµα, 
στο οποίο δεν µετέχουν µέλη ∆.Ε.Π. της ίδιας βαθµίδας µε τους 
κρινοµένους.  
 
  (στ) Σε περίπτωση θετικής κρίσης οι υποψήφιοι του εδαφίου δ' 
ακολουθούν τις διατάξεις του παρόντος νόµου).  Σε περίπτωση αρνητικής 
κρίσης λήγει η θητεία τους, µπορούν όµως µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
τριών (3) µηνών από την ηµέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να 
ζητήσουν, µε αίτησή τους προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων δια µέσου του οικείου Α.Ε.Ι., τη µετάταξή τους µε το βαθµό 
Α' σε κενή οργανική θέση της δηµόσιας εκπαίδευσης ή του ∆ηµοσίου ή 
άλλου νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου, στην οποία διορίζονται κατά 
προτεραιότητα, και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου ορίου ηλικίας 
κειµένων διατάξεων, εντασσόµενοι στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας 
αρχαιότητας.  
 
 
  ζ) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την ανανέωση, εξέλιξη ή 
µονιµοποίηση των λεκτόρων και επίκουρων καθηγητών παρατείνεται η 
θητεία τους για την ολοκλήρωσή της, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί 
να υπερβεί τους έξι (6) µήνες, µετά την παρέλευση των οποίων λήγει 



αυτοδίκαια η θητεία τους.  
 
    *** Η παρ.1 και τα εδάφια α',β,γ',δ',ε',ζ' και η πρώτη περίοδος  
        του εδαφίου στ' της παρ. 2 της περ. ∆',που αναριθµήθηκε 
        σε περίπτωση Β'µε το άρθρο 1 παρ.6α του ν.2188/1994 
        ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε την παρ.1 άρθρ.4 Ν.2517/1997 
                      
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2327/1995 (Α' 156): 
  "Η διάταξη του άρθρου 6 κεφ. ∆' του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως 
 τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 
 Α'), έχει εφαρµογή από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εκλογή ή 
 εξέλιξη µελών ∆.Ε.Π. άλων των Α.Ε.Ι.. Το ίδιο ισχύει για τη µετάκληση 
 καθηγητών και την πρόσληψη ειδικών επιστηµόνων επισκεπτών καθηγητών 
 και εντεταλµένων επίκουρων καθηγητών. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται 
 και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η διαδικασία έχει αρχισει αλλά δεν 
 έχει ολοκληρωθεί κατα τη δηµοσίευση αυτού του νόµου. Κάθε άλλη αντίθετη 
 διάταξη ειδική ή γενική καταργείται". 
  
 
  Γ'(Ε). Εισηγητικές Επιτροπές. 
 
  1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης ή από το τέλος της προθεσµίας για υποβολή 
υποψηφιότητας, συγκροτείται µε απόφαση της Γ.Σ. του τµήµατος το οικείο 
εκλεκτορικό σώµα, το οποίο ορίζει τριµελή εισηγητική επιτροπή από µέλη 
∆.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειµένου, τα οποία µπορούν να έχουν την 
ιδιότητα του εκλέκτορα.  Το εκλεκτορικό σώµα, προκειµένου να προβεί 
στον ορισµό της εισηγητικής επιτροπής συγκαλείται, σε αποκλειστική 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συγκρότησή του, µε ευθύνη του 
προέδρου του τµήµατος και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία αν 
παραστούν το 1/3 των µελών του ή κατά την επαναληπτική συνεδρίαση 
οσαδήποτε µέλη του και αν παραστούν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 
µέλη ∆.Ε.Π. του τµήµατος, του ίδιου γνωστικού αντικειµένου, η τριµελής 
εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από µέλη ∆.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού 
αντικειµένου άλλου τµήµατος ή σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και αν 
δεν υπάρχουν τέτοια µέλη ∆.Ε.Π. ή δεν επαρκούν η τριµελής εισηγητική 
επιτροπή συγκροτείται από µέλη ∆.Ε.Π. του συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειµένου του τµήµατος και στη συνέχεια άλλου τµήµατος ή σχολής του 
ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
 
  2. Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) 
ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στην Γ.Σ. τµήµατος ειδικά 
αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει: ι) αναλυτική παρουσίαση και 
αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για 
την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης,  ιι) γνώµη για το βαθµό 
ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα,  ιιι) 
αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. 
 
  3. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος στους υποψηφίους, οι 
οποίοι µπορούν να υποβάλλουν σχετικό υπόµνηµα. 
 
"Η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται επίσης στο επίσηµο έντυπο 
του οικείου A.E.I., εφόσον κυκλοφορεί, και του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ενώ ενηµερώνεται και η σχετικώς 
τηρούµενη σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στο 
διαδίκτυο (Internet)."  
 
*** Τα άνω εντός " " προστέθηκαν στην παρ.3 µε την παρ.43 άρθρου 14        
Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78. 
    
  4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης η 
διαδικασία εκλογής συνεχίζεται χωρίς αυτή.  



 
  ∆'(ΣΤ). Εκλέκτορες - ψηφοφορία. 
  "1. ∆ικαίωµα ψήφου για εκλογή ή εξέλιξη, όπου αυτή προβλέπεται στο  
νόµο αυτόν, έχουν όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος της βαθµίδας για την  
οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτήν, εφόσον ο αριθµός τους  
δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30). Αν το εκλεκτορικό σώµα συγκροτείται  
από το νόµο χωρίς να µεσολαβεί ορισµός ή κλήρωση, δεν απαιτείται απόφαση  
της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος για τη συγκρότησή του, συγκαλείται  
για να ορίσει τριµελή εισηγητική επιτροπή µε ευθύνη του Προέδρου του  
Τµήµατος, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την  
υποβολή της σχετικής αίτησης ή τη λήξη της προθεσµίας υποβολής  
υποψηφιοτήτων και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο  
των µελών του.) 
 
   
*** Η παρ.1 άντικαταστάθηκε ως άνω µε την  παρ.12 άρθρ.3 
     Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002. 
 
  2. Αν τα µέλη ∆.Ε.Π. του τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι 
λιγότερα από έντεκα (11), το εκλεκτορικό σώµα συµπληρώνεται µε κλήρωση 
από διπλάσιο τουλάχιστον αριθµό µελών ∆.Ε.Π. των βαθµίδων του καθηγητή 
και αναπληρωτή του ίδιου γνωστικού αντικειµένου µε την υπό πλήρωση 
θέση. Τα µέλη αυτά προτείνονται από οµοειδή τµήµατα άλλων Α.Ε.Ι., από 
την Γ.Σ. του τµήµατος.  Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια µέλη 
προτείνονται µέλη ∆.Ε.Π. των βαθµίδων αυτών του συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειµένου του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. 
 
  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 δεκαπέντε (15) 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 δεκαπέντε (15) 
τότε διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους µε την ευθύνη του διευθυντή του 
τοµέα. Τα υπόλοιπα µέλη ∆.Ε.Π. και µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός 
τριάντα (30) 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 
εποµένη 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.  
 
  4. Στο συνολικό αριθµό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι 
απουσιάζουν περισσότερο από δύο (2) µήνες από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι.  
∆εν υπολογίζονται επίσης και όσοι κωλύονται, για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως εκλέκτορες, εφόσον το κώλυµα, 
για το οποίο αποφαίνεται η Γ.Σ. του τµήµατος, διαρκεί έναν τουλάχιστον 
µήνα.  
 
  5. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή 
της εισηγητικής έκθεσης ή µετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής 
προθεσµίας συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τµήµατος σε 
κοινή συνεδρίαση η γενική συνέλευση και το σώµα των εκλεκτόρων. Ο 
πρόεδρος του τµήµατος συντάσσει και γνωστοποιεί τη σχετική ηµερήσια 
διάταξη οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της 
κοινής συνεδρίασης.  Η έλλειψη απαρτίας της γενικής συνέλευσης δεν 
εµποδίζει τη συζήτηση και την ψηφοφορία για την εκλογή ή την εξέλιξη 
των µελών ∆.Ε.Π., εφόσον βρίσκεται σε απαρτία το εκλεκτορικό σώµα, το 
οποίο θεωρείται ότι έχει απαρτία, εφόσον παρίστανται περισσότερο από τα 



µισά µέλη ∆.Ε.Π. του εκλεκτορικού σώµατος.  Στην αρχή της συνεδρίασης 
εκπρόσωπος των φοιτητών µέλος της Γ.Σ. του τµήµατος αναλύει τα 
πορίσµατα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων.  Μετά 
από σχετική συζήτηση, στο τέλος της οποίας εκπρόσωπος των φοιτητών 
µπορεί να υποµνήσει στους εκλέκτορες την αξιολόγηση του διδακτικού 
έργου των υποψηφίων, γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή ή την εξέλιξη.  
Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους.  Στην αρχή της 
συνεδρίασης οι υποψήφιοι µπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις 
τους για το περιεχόµενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις 
ερωτήσεις των µελών των δύο σωµάτων και αποχωρούν.  Για την άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται προς αυτούς από τον 
πρόεδρο του τµήµατος η ηµερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης µέσα 
στην ανωτέρω προθεσµία.  Ο γραµµατέας έχει την επιµέλεια και την από 
κοινού µε τον πρόεδρο του τµήµατος ευθύνη της τήρησης και σύνταξης των 
οικείων πρακτικών, τα οποία µετά την καθαρογραφή τους υπογράφονται από 
τούτους και δεν απαιτείται επικύρωση.  
 
  
  "6. Ο υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του  
συνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και ο  
αριθµός των ψήφων που συγκεντρώνουν συνολικά είναι µεγαλύτερος από το  
µισό του συνόλου των εκλεκτόρων, χωρίς όµως κανείς να συγκεντρώνει την  
απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια  
συνεδρίαση µεταξύ των δύο πρώτων σε αριθµό ψήφων υποψηφίων, οπότε  
εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των  
εκλεκτόρων. Εάν υπάρχουν ισοψηφούντες, η επιλογή από αυτούς των δύο  
υποψηφίων που συµµετέχουν στην τελική ψηφοφορία γίνεται µε επί µέρους  
ψηφοφορίες." 
 
*** Η παρ.6 άντικαταστάθηκε ως άνω µε την  παρ.10 άρθρ.3 
     Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002. 
 
    7. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία 
του εκλεκτορικού σώµατος, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται υποχρεωτικώς 
εντός 15 ηµερών από την πρώτη συνεδρίαση.  Αν και πάλι δεν επιτευχθεί 
απαρτία η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται εντός 15 ηµερών από την 
προηγούµενη, οπότε για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του 1/3 των 
µελών ∆.Ε.Π. του εκλεκτορικού σώµατος και για την εκλογή η απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) µέλη ∆.Ε.Π. 
 "Εάν και κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, η  
διαδικασία πλήρωσης της θέσης θεωρείται ότι απέβη άγονη." 
 
*** Η εντός " " φράση  της παρ.7 προστέθηκε µε την  παρ.11 άρθρ.3 
     Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002. 
 
  8. Τα πρακτικά των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης µέλους ∆.Ε.Π. 
δηµοσιεύονται κάθε χρόνο σε ιδιαίτερο τόµο µε ευθύνη του αντίστοιχου 
τµήµατος και είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο.  
 
   "9. Ο διορισµός και η µονιµοποίηση του µέλους ∆.Ε.Π. γίνεται µε πράξη  
του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική  
πράξη µε τα πρακτικά εκλογής ή µονιµοποίησης του εκλεκτορικού σώµατος  
διαβιβάζονται, χωρίς καθυστέρηση, από το Ίδρυµα 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 Πρύτανη, ενώ τα πρακτικά  
κοινοποιούνται στους υποψηφίους. Η εν λόγω πράξη του Πρύτανη 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 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η πράξη  



διορισµού ή µονιµοποίησης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  
και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον κριθεί νόµιµη µετά την  
άσκηση και του τελικού ελέγχου νοµιµότητας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η  
ανωτέρω τρίµηνη προθεσµία. 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." 
 
*** Η παρ.9 άντικαταστάθηκε ως άνω µε την  παρ.19 άρθρ.3 
     Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.13 άρθρ.3 Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 38/22.7.2004,ορίζεται  
ότι: 
 "Η αποκλειστική προθεσµία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 6  
κεφάλαιο ∆' του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2του  
Ν. 2454/ 1997 (ΦΕΚ 7 Α) και την παρ. 19Α 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 και µονιµοποίησης των µελών ∆.Ε,Π"  
από  την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες. Η  
διάταξη αυτή δεν αποκλείει την εφαρµογή των διατάξεων του Α.Ν, 261/1968 (ΦΕΚ  
12 Α)". 
 
  10. 'Οσοι διορίζονται ή εξελίσσονται σε θέσεις ∆.Ε.Π. οφείλουν µέσα 
σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να 
αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Η σχετική µε την ανάληψη των καθηκόντων 
πράξη εκδίδεται από τον πρύτανη. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής 
θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους, οπότε 
και ανακαλείται η σχετική πράξη. Παράταση της προθεσµίας ανάληψης 
καθηκόντων για έξι (6) ακόµα µήνες είναι δυνατή µε απόφαση του 
πρυτανικού συµβουλίου και µόνο όταν το συγκεκριµένο µέλος του ∆.Ε.Π. 
κατοικεί µόνιµα στο εξωτερικό κατά την ηµεροµηνία διορισµού του.  
 
  11. Η παραβίαση των αναφεροµένων στη διαδικασία εκλογής αποκλειστικών 
προθεσµιών δεν δηµιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας, αλλά µόνον 
πειθαρχική ευθύνη του προέδρου του τµήµατος ή των µελών των εισηγητικών 
επιτροπών.  
 
  12. Στις θεµελιώδεις υποχρεώσεις των µελών ∆.Ε.Π. περιλαµβάνεται και 
το καθήκον τους να προσέρχονται στις συνεδριάσεις των οικείων 
εκλεκτορικών σωµάτων, να παρίστανται σε όλη τη διάρκειά τους και να 
λαµβάνουν µέρος στη σχετική ψηφοφορία. Η παραβίαση των υποχρεώσεών τους 
αυτών αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, που µπορεί να επισύρει την 
πειθαρχική ποινή µέχρι και της οριστικής απόλυσης και συνεπάγεται την 
υποχρεωτική για τον οικείο πρόεδρο του τµήµατος και τον πρύτανη του 
Α.Ε.Ι. κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και την παραποµπή των 
υπαιτίων στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο.  ∆εν αποκλείεται δε να 
στοιχειοθετήσει και την αντικειµενική υπόσταση του ποινικού αδικήµατος 
της παραβάσεως καθήκοντος κατά τους όρους του άρθρου 259 του Ποινικού 
Κώδικα.  Το µέλος ∆.Ε.Π., που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του 
εκλεκτορικού σώµατος, καλείται από τον πρύτανη του Α.Ε.Ι., στο οποίο 
υποχρεωτικώς αναφέρει την απουσία ο πρόεδρος του τµήµατος, να παράσχει 
εξηγήσεις και αν αυτές δεν κριθούν επαρκείς από αυτόν περικόπτονται  µε 
πράξη του οι αποδοχές τουλάχιστον ενός δεκαπενθηµέρου για κάθε απουσία. 
 
  13. Η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α'), 
καθώς και η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει ήδη, 
καταργούνται, πλην της διατάξεως της παρ. 5 του τελευταίου, η οποία 
διατηρείται σε ισχύ. Αντί της γνώµης της Ε.Α.Γ.Ε. που αναφέρεται σε 
αυτήν απαιτείται γνώµη της συνέλευσης των πρυτάνεων και των προέδρων 
διοικουσών επιτροπών των Α.Ε.Ι. 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2327/1995 (Α' 156): 
  "Η διάταξη του άρθρου 6 κεφ. ∆' του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως 



 τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 
 Α'), έχει εφαρµογή από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εκλογή ή 
 εξέλιξη µελών ∆.Ε.Π. άλων των Α.Ε.Ι.. Το ίδιο ισχύει για τη µετάκληση 
 καθηγητών και την πρόσληψη ειδικών επιστηµόνων επισκεπτών καθηγητών 
 και εντεταλµένων επίκουρων καθηγητών. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται 
 και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η διαδικασία έχει αρχισει αλλά δεν 
 έχει ολοκληρωθεί κατα τη δηµοσίευση αυτού του νόµου. Κάθε άλλη αντίθετη 
 διάταξη ειδική ή γενική καταργείται". 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ'αριθµ. Φ.122.1/23/Β2.6042/21-29.12.1995  
     απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ Β'1089), περί του ετήσιου 
     προγραµµατισµού προκηρύξεως νέων θέσεων ∆ΕΠ στα ΑΕΙ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          Μεταβατικές ρυθµίσεις για τα µέλη ∆.Ε.Π. 
 
'Αρθρο 7. 
 
  1. "Οι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2083/1992 υπηρετούντες αναπληρωτές 
καθηγητές, µόνιµοι επίκουροι καθηγητές και µόνιµοι λέκτορες έχουν 
δικαίωµα να ζητήσουν την εξέλιξη τους για την επόµενη µόνο βαθµίδα µία 
φορά, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριετία από την ηµεροµηνία εκλογής ή την 
εξέλιξη τους από το οικείο εκλεκτορικό σώµα. Στην ως άνω ρύθµιση δεν 
συµπεριλαµβάνεται και η τυχόν εκκρεµούσα διαδικασία κρίσης κατά τη 
δηµοσίευση του ν. 2083/1992. Η εξέλιξη των αναπληρωτών καθηγητών 
γίνεται χωρίς προκύρηξη της θέσης τους, ενώ των επίκουρων καθηγητών και 
λεκτόρων γίνεται µε ανοιχτή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση και 
ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος των κρίσεων στη συνέχεια υπάγονται στις 
ρυθµίσεις του ν. 2083/1992". 
 
   ***Η παρ.1 επαναφέρθηκε σε ισχύ αναδροµικά από τότε που δηµοσιεύθηκε 
      στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο παρών νόµος και τροποποιήθηκε  
      ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2454/1997 (Α 7) 
  
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.2454/1997 (Α 7) ορίζει ότι: 
"∆ιαδικασίες εξέλιξης µελών ∆ΕΠ, υπαγοµένων στις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 7 του ν. 2083/1992, που ήταν εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση 
του ν. 2413/1996, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε τη λήψη σχετικής 
απόφασης από το οικείο εκλεκτορικό σώµα. Στη συνέχεια και ανεξαρτήτως 
του αποτελέσµατος των κρίσεων, τα ως άνω µέλη ∆ΕΠ υπάγονται στις 
ρυθµίσεις του ν. 2083/1992." 
 
  2. Οι κατά  την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούντες 
επίκουροι καθηγητές και λέκτορες µε θητεία έχουν το δικαίωµα να 
επιλέξουν είτε την ένταξή τους στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού για την 
υπηρεσιακή κατάσταση των αντίστοιχων βαθµίδων είτε τη διατήρηση του 
προϊσχύοντος καθεστώτος αλλά µόνο για την εξέλιξή τους στην επόµενη 
βαθµίδα. Το δικαίωµά τους αυτό οφείλουν να ασκήσουν εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και 
πάντως πριν από τη συνεδρίαση του οικείου εκλεκτορικού σώµατος, στην 
περίπτωση που εκκρεµεί σχετική διαδικασία εξέλιξης. Στην περίπτωση που 
επιλέξουν το νέο καθεστώς η αντίστοιχη διαδικασία προκήρυξης 
καταργείται.  'Οσοι δεν υποβάλλουν εµπρόθεσµη δήλωση θεωρούνται ότι 
επιλέγουν το προϊσχύον νοµικό καθεστώς, όπως τροποποιείται ανωτέρω. Για 
όσους επιλέξουν την ένταξή τους στο νέο σύστηµα, ο χρόνος που ήδη έχει 
διανυθεί θεωρείται ότι διανύθηκε στην αντίστοιχη βαθµίδα και δεν 



υποχρεωµένοι να υποβληθούν σε κρίση για ανανέωση της θητείας αν έχει 
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος της τριετίας. 'Οσοι 
επιλέξουν τη διατήρηση του προϊσχύοντος νοµικού καθεστώτος και 
εξελιχθούν στην επόµενη βαθµίδα, στη συνέχεια υπάγονται στις ρυθµίσεις 
του νόµου αυτού. Αν δεν υποβληθεί αίτηση για εξέλιξη ή ανανέωση της 
θητείας ή µονιµοποίηση κατά περίπτωση, λήγει η θητεία τους µε τη 
συµπλήρωση του αντίστοιχου κάθε φορά χρόνου.  
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 
18) ορίζεται ότι:"Μέλη ∆ΕΠ της βαθµίδας του λέκτορα και του επίκουρου  
καθηγητή, των οποιων η θητεια έληγε στις 31.8.1992 και βρισκόταν σε  
διαδικασία εξέλιξής τους στην επόµενη βαθµίδα κατά τη δηµοσωυση του ν.  
2083/1992,εντάσσονται στις µεταβατικές διατάξεις του νόµου εφόσον υπέβαλαν 
αίτηση ως ο νόµος προβλέπει στο οικείο πανεπιστηµιακό τµήµα, πριν από τη  
λήξη της προθεσµίας που έτασσε το άρθρο 7 παρ. 2 του ίδιου νόµου ανεξάρτητα 
από την έκβαση της κρισης τους στην ανώτερη κατά περίπτωση βαθµίδα.  
Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2158/1993 εχουν ανάλογη 
εφαρµογή και για τα µέλη ∆ΕΠ της κατηγορίας αυτής και η θητεία τους 
παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι 31 Αυγούστου 1994." 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 69 Ν.2413/1996 ορίζεται ότι: 
   " Η προθεσµία του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 139 Α') 
παρατείνεται επί τρίµηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
Η προβλεπόµενη δήλωση υποβάλλετοι, στις  περιπτώσεις που εκκρεµεί 
σχετική διαδικοσία εξέλιξης, πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης του 
οικείου εκλεκτορικού σώµατος". 
 
  3. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί κατά την έναρξη 
ισχύος του νόµου αυτού η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης µελών ∆.Ε.Π. µε 
τη λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο εκλεκτορικό σώµα, τα µέλη 
∆.Ε.Π. θεωρούνται ότι ανήκουν ήδη για την εφαρµογή των διατάξεων του 
νόµου αυτού στη βαθµίδα για την οποία εκλέχθηκαν, ανεξαρτήτως του 
χρόνου έκδοσης της αντίστοιχης διοικητικής πράξης διορισµού ή εξέλιξης.  
 
  4. Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούντες µόνιµοι 
επίκουροι καθηγητές και λέκτορες διατηρούν τη µονιµότητά τους. Σε 
περίπτωση εκλογής τους σε οποιαδήποτε από τις δύο αυτές βαθµίδες σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή παράρτηµα Α.Ε.Ι., που έχουν την έδρα τους εκτός των Νοµών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, διατηρούν επίσης τη µονιµότητά τους.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          'Ενταξη µελών ∆.Ε.Π. σε κατηγορίες 
 
'Αρθρο 8. 
 
  1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. όλων των Α.Ε.Ι. εκλέγονται ως πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης και εντάσσονται ανάλογα µε το ιδιαίτερο 
καθεστώς απασχόλησής τους σε τρεις κατηγορίες: 
 
  α) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,  
 
  β) πλήρους απασχόλησης, και  
 
  γ) µερικής απασχόλησης, η οποία αφορά µόνον τα Α.Ε.Ι. και τα 
παραρτήµατα Α.Ε.Ι., που έχουν την έδρα τους εκτός των Νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης.  



 
  2. Τα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης έχουν πλήρη 
τα δικαιώµατα και υπέχουν όλες τις υποχρεώσεις, που ορίζονται για τα 
µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. από τις κείµενες διατάξεις.  Ειδικότερα, τα µέλη 
αυτά είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις διατάξεις του νόµου για τον τόπο 
µόνιµης διαµονής και εγκατάστασής τους εκεί όπου εδρεύει το τµήµα ή το 
Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι. 
µε πλήρη απασχόληση, όπως αυτή ορίζεται κατ' ελάχιστο όριο από τις 
διατάξεις του νόµου και του εσωτερικού κανονισµού. Η ιδιότητά τους αυτή 
είναι ασυµβίβαστη µε κάθε άλλη επαγγελµατική ενασχόληση. Οι πάσης 
φύσεως αποδοχές τους (βασικός µισθός, Α.Τ.Α. και δραχµικά επιδόµατα) 
είναι αυξηµένες κατά 35% έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών 
των µελών ∆.Ε.Π. µε πλήρη απασχόληση.  
"Κατ' εξαίρεση τα ανωτέρω µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής 
απασχολήσεως δύνανται να παρέχουν διδακτικό ή διευθυντικό έργο στα 
Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα, στις Σχολές Προαιρετικής  
Επιµόρφωσης, στα ∆ηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο". 
 
   ***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.11 του άρθρου 7 του 
      Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.1 του άρθρου τρίτου του Ν.2174/1993 (ΦΕΚ Α 210) 
ορίζει ότι:"Η προβλεπόµενη στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2083/1992 αύξηση  
θα  αρχίσει  να  καταβάλεται  εντός  του  πρώτου  εξαµήνου  του 1994 µε  
αναδροµική ισχύ από 1.1.94, σε κατηγορίες  µελών  του  ∆.Ε.Π.   και  µε  
προϋποθέσεις  που θα καθοριστούν µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση  
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη  µισθοδοσία  των  
µελών   ∆.Ε.Π.   εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.   1517/1985  όπως  
τροποποιήθηκαν και ισχύουν ήδη." 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.8 του άρθρου 2 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει 
ότι:"Η αύξηση που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του αρθρου 8 
του ν. 2083/1992 επεκτείνεται και στα µέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των 
Τ.Ε.Ι. από 1.10.1994 και για ποσοστό που θα κυµαίνεται, µε ανώτατο όριο 
αυτό που προβλέπεται απά την παραπάνω διάταξη. Με προεδρικό διάταγµα, 
το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, καθορίζονται αναλυτικώς οι κατηγορίες των µελών που 
δικαιούνται την αύξηση και η κλιµάκωση του ποσοστού κατά οµάδες ή 
κατηγορίες και ρυθµίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι όροι και ο 
τρόπος της χορήγησης, ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της παραγράφου αυτής." 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Για προυποθέσεις αναδροµικής καταβολής προβλεποµένης 
αυξήσεως στην παρούσα παράγραφο, ΒΛΕΠΕ άρθρο δεύτερο του Ν.2216/1994  
(ΦΕΚ Α 83) 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 -της οποίας η ισχύ αρχίζει από  
                1.1.1994-του άρθρου 5 του Ν.2303/1995 (Α 80) ορίζει ότι: 
               "Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2083/ 
1992 (ΦΕΚ 159 Α') αύξηση χόρηγείται ως ξεχωριστη παροχή και σε καµία  
περίπτωση δεν προσαυξάνει το βασικό µισθό, την Α.Τ.Α. και τα λοιπά δραχµικά 
επιδόµατα, επί των οποίων και µόνο υπολογίζεται. Στην έννοια των 
δραχµικών επιδοµάτων δεν περιλαµβάνονται τα υπολογιζόµενα σε ποσοστό 
επί του βασικού µισθού." 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 11 παρ. 6 εδ. α' και β' του Ν. 2327/1995 
               (Α' 156): 
        "α) Η προβλεπόµενη στο άρθρο 2, παράγροφος 8 του ν. 2188/1994 
αύξηση καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του επόµενου στοιχείου 
αυτη της παραγράφου, αναδροµικά απά 1.10.1994 στα µέλη Εκπαι δευτικού 
Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., τα οποία δεν κατέχουν άλλη θέση ούτε 
απασχολούνται στον ευρύτερο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, µόνιµα ή 



πρόσκαιρα µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση και γενικώς, εικτός των  αποδοχών 
της θέσης τους,δεν αποκερδαίνουν άλλα εισοδήµατα κατά οποιονδηποτε 
τρόπο, είτε µε παροχή εργασίας ή υπηρεσιών είτε από ελευθέριο επάγγελµα 
ή άλλο επιτήδευµα ή από ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στο οικείο ή 
άλλο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι, 
  β) Κατ' εξαίρεση, δεν υπάγονται στους περιορισµούς του προηγούµενου 
στοιχείου α χρηµατικά ποσά που εισπράττονται: αα) λόγω συµµετοχής σε 
πρόγραµµα που έχει εγκρίνει και διαχειριστεί η Επιτροπή Ερευνών 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή σε ερευνητικό πρόγραµµα των Κέντρων 
Τεχνολογικής 'Ερευνας (Κ.Τ. Ε. ) του οικείου ή άλλου Τ.Ε.Ι., ββ) οπό 
συγγραφικό ή καλλιτεχνικό έργο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του 
δικαιούχου µέλους Ε.Π., γγ) από συµµετοχή σε διοικητικό συµβούλια 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων δδ) από συµµετοχή σε συµβούλια ή µόνιµες ή πρόσκαιρες 
επιτροπές ή οµάδες εργασίας των Τ.Ε.Ι. ή του δηµόσιου τοµέα, η οποία 
προβλέπεται από κείµενες διατάξεις, εε) από παροχή διδακτικού ή 
διευθυντικού έργου, µε την επιφύλαξη του στοιχείου α', σε εκπαιδευτικές 
µονάδες υπηρεσίες, οργανισµούς και Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή παραγωγικές σχολές των 
ενόπλων δυνάµεων ". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 80  Ν.2413/1996 (Α 124) ορίζεται ότι:    
   " 1. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 
159 Α') αύξηση επεκτείνεται και στα µέλη Ε.Ε.Π., στους µόνιµους 
επιµελητές,  βοηθούς και επιστηµονικούς συνεργάτες των Α.Ε.Ι. από 
1.1.1997 και σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) τοις εκατό αντ' αυτού που 
ορίζεται στην παραπάνω διάταξη. 
  2. Η αύξηση αυτή χορηγείται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
ισχύουν για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή της 
διάταξης αυτής. 
  4. Η ανωτέρω αύξηση δεν παρέχεται σε καµία  περίπτωση σε άλλες 
κατηγορίες προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.∆.∆. ή του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που έχουν βαθµολογική ή µισθολογική εξοµοίωση 
µε µέλη Ε.Ε.Π., µόνιµους επιµελητές, βοηθούς και  επιστηµονικούς 
συνεργάτες των Α.Ε.Ι.". 
 
 
 
  3. Τα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα 
εξωπανεπιστηµιακής επαγγελµατικής απασχόλησης και κατοχής έµµισθης 
θέσης στο ∆ηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. Παραλλήλως έχουν όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που έχουν τα ανωτέρω µέλη ∆.Ε.Π. 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διατηρούν τις πάσης φύσεως 
αποδοχές τους, όπως αυτές θα έχουν διαµορφωθεί κατά την εφαρµογή του 
θεσµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 εδάφιο δ' του άρθρου αυτού. 
∆εν έχουν όµως το δικαίωµα να ασκούν καθήκοντα πρυτάνεως, αντιπρυτάνεων 
και κοσµήτορα εκτός αν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους 
δηλώσουν αναστολή άσκησης του παράλληλου επαγγελµατικού έργου ή 
παραίτηση από την κατεχόµενη τυχόν δεύτερη θέση. Ειδικότερα, µε 
προεδρικό διάταγµα, το οποίο θα εκδοθεί µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) 
µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για 
την εξωπανεπιστηµιακή επαγγελµατική απασχόληση των µελών ∆.Ε.Π., που η 
συµµετοχή του σε εφαρµογές του επιστηµονικού τους κλάδου είναι αναγκαία 
για την εκπαιδευτική τους λειτουργία ή την προαγωγή της επιστήµης στην 
πράξη ή τη συµβολή και προέκταση της επιστηµονικής και ερευνητικής τους 
δραστηριότητας.  Με το ίδιο διάταγµα θα καθορισθούν και οι συµβατές µε 
την ιδιότητα του µέλους ∆.Ε.Π. έµµισθες θέσεις του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα. Στους περιορισµούς αυτούς δεν υπάγονται οι περιπτώσεις 
κατά τις οποίες µε ειδική διάταξη νόµου σε ορισµένη θέση του δηµόσιου 
τοµέα πρέπει να διορισθεί µέλος ∆.Ε.Π. 



 
  4. Τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης, δεν µπορεί να ανήκουν στη 
βαθµίδα του λέκτορα, είναι επί θητεία και µπορεί να υπηρετούν µόνο σε 
Α.Ε.Ι., που η έδρα τους βρίσκεται εκτός των Νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. 'Εχουν υποχρέωση να τηρούν τουλάχιστον το ήµισυ του 
νόµιµου ωραρίου των άλλων κατηγοριών και δεν είναι υποχρεωµένα να 
εγκατασταθούν µονίµως στον τόπο της έδρας του τµήµατος ή του Α.Ε.Ι. που 
ανήκουν. Στην έννοια του µισού ωραρίου περιλαµβάνεται το ελάχιστο της 
διδακτικής απασχόλησης των µελών ∆.Ε.Π., όπως αυτή καθορίζεται από τον 
εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. ∆εν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται στα συλλογικά και ατοµικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να 
συµµετέχουν σε εκλεκτορικά σώµατα εκλογών µελών ∆.Ε.Π. παρά µόνο της 
κατηγορίας µερικής απασχόλησης, µπορούν όµως να συµµετέχουν σε 
εισηγητικές επιτροπές και να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές. Οι 
πάσης φύσεως αποδοχές που τους καταβάλλονται είναι µειωµένες κατά 35% 
έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών των µελών ∆.Ε.Π. µε πλήρη 
απασχόληση.  
 
  Η προκήρυξη για πλήρωση των θέσεων ∆.Ε.Π. των ανωτέρω Α.Ε.Ι. γίνεται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση. Σε περίπτωση κατά την οποία η εκλογή αποβεί άκαρπη, η θέση 
µπορεί να επαναπροκηρύσσεται για πρόσληψη µέλους ∆.Ε.Π. µε µερική 
απασχόληση. Οι επιλεγόµενοι µε µερική απασχόληση προσλαµβάνονται µε 
τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται για δύο ακόµη τριετίες ύστερα 
από αίτησή τους και κρίση του οικείου εκλεκτορικού σώµατος. Η κρίση 
γίνεται µε βάση τη διδακτική, ερευνητική και εκπαιδευτική γενικά 
δραστηριότητα του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση τα νεοεκλεγόµενα µέλη 
∆.Ε.Π. µε µερική απασχόληση δεν µπορεί να υπερβαίνουν στο σύνολό τους 
το 25% του συνόλου των µελών ∆.Ε.Π. του αντίστοιχου τµήµατος.  
 
  5. α) Τα νεοεκλεγόµενα µόνιµα µέλη ∆.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν σε ποια από τις κατηγορίες της πλήρους και αποκλειστικής ή 
πλήρους απασχόλησης θα υπάγονται. Τα νεοεκλεγόµενα επί θητεία µέλη 
∆.Ε.Π. παραµένουν στην κατηγορία της πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης µέχρι την ανανέωση της θητείας τους.  Μετά τη χρονική αυτήν 
περίοδο είναι δυνατό να υπαχθούν µε δήλωσή τους στην κατηγορία της 
πλήρους απασχόλησης, στην οποία συνεχίζουν και εφόσον εξελιχθούν σε 
ανώτερη βαθµίδα.  
 
  β) Τα κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούντα µέλη 
∆.Ε.Π. σε όλα τα Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν σε ποια από 
τις κατηγορίες της πλήρους και αποκλειστικής ή πλήρους απασχόλησης θα 
υπάγονται. Στην κατηγορία που θα επιλέξουν οφείλουν να παραµείνουν 
τουλάχιστον για µία τριετία, έστω και εάν κατά τη διάρκειά της 
εξελιχθούν σε επόµενη βαθµίδα ή καταλάβουν νέα θέση ανώτερης βαθµίδας 
ύστερα από προκήρυξη στο τµήµα τους.  
 
  γ) Ειδικώς τα µέλη ∆.Ε.Π. που υπηρετούν ήδη σε Α.Ε.Ι. και σε 
παραρτήµατα Α.Ε.Ι., που έχουν την έδρα τους εκτός των Νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, µπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν να εγκατασταθούν 
στον τόπο της έδρας του τµήµατος ή του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν. Στην 
περίπτωση αυτήν οι αποδοχές που τους καταβάλλονται είναι µειωµένες κατά 
35% έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών των µελών ∆.Ε.Π. 
πλήρους απασχόλησης, διατηρούν τα δικαιώµατά τους, συµπεριλαµβανοµένης 
της µονιµότητας, πλην του δικαιώµατος να εκλέγονται στα όργανα 
διοίκησης του Α.Ε.Ι., και υποχρεούνται στο ήµισυ τουλάχιστον του 
νόµιµου ωραρίου των άλλων κατηγοριών. Στην έννοια του ηµίσεος ωραρίου 
περιλαµβάνεται το ελάχιστο της διδακτικής απασχόλησης των µελών ∆.Ε.Π., 
όπως αυτή καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. 
Υποχρεούνται ακόµη να παραµείνουν στο καθεστώς αυτό για µια τουλάχιστον 
τριετία, οπότε µπορούν να ζητήσουν αλλαγή καθεστώτος. ∆ικαιούνται 
εκπαιδευτικής άδειας µε πλήρεις αποδοχές µέχρι 12 µήνες µετά τη 
συµπλήρωση δώδεκα χρόνων υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι., ή µέχρι έξι µήνες 



µετά τη συµπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας, ισχυόντων κατά τα λοιπά των 
οριζοµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982. 
 
  "Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη ∆.Ε.Π. που µπορεί να δηλώσουν ότι δεν 
επιθυµούν να εγκατασταθούν στον τόπο της έδρας του τµήµατος ή του 
Α.Ε.Ι. δεν µπορεί να υπερβαινουν το 1/3 του συνόλου των µελών ∆:Ε.Π. 
του αντιστοιχου τµήµατος". Εάν οι δηλώνοντες υπερβαίνουν το ποσοστό 
αυτό, η σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., µε απόφασή της, καθορίζει τη 
διαδικασία µε την οποία γίνεται ο περιορισµός των υπεραρίθµων στον 
προσήκοντα αριθµό.  
 
    ***Η πρώτη πρόταση της δεύτερης περιόδου της παρούσης περιπτώσεως 
       αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.9 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993  
       (ΦΕΚ Α 109) 
 
  δ) Τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού µέλη ∆.Ε.Π. 
σε όλα τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δηλώσουν υπευθύνως κατά τις διατάξεις του 
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') µέχρι τέλος Οκτωβρίου 1993 σε ποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες επιθυµούν να ανήκουν από 1 Ιανουαρίου 1994, οπότε 
και διαφοροποιούνται αναλόγως και οι αποδοχές τους.  
 
  ε) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής κατηγορίας εκδίδεται σχετική 
πράξη του οικείου πρύτανη ύστερα από σχετική πρόταση του προέδρου του 
τµήµατος.  
 
  6. Τα µέλη ∆.Ε.Π. που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. των Νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, εφόσον κατέχουν νοµίµως δεύτερη έµµισθη οργανική θέση στο 
δηµόσιο τοµέα, λαµβάνουν τις πάσης φύσεως αποδοχές (βασικός µισθός, 
Α.Τ.Α., δραχµικά επιδόµατα) της οργανικής αυτής θέσης και επιπλέον τις 
πάσης φύσεως αποδοχές των µελών ∆.Ε.Π. µε πλήρη  και αποκλειστική 
απασχόληση, µειωµένες κατά 35%.  Στερούνται του δικαιώµατος να 
εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται στο ήµισυ 
τουλάχιστον του νόµιµου ωραρίου των άλλων κατηγοριών.  
 
  7. Ο έλεγχος για την τήρηση του νόµιµου ωραρίου και γενικά των όρων 
που χαρακτηρίζουν κάθε κατηγορία των µελών ∆.Ε.Π. ανήκει στην 
αρµοδιότητα και ευθύνη του διευθυντή τοµέα και του προέδρου τµήµατος, 
οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν αµελλητί κάθε παράβασή τους 
στον οικείο πρύτανη. Οι υπαίτιοι της παραβίασης των όρων τούτων, καθώς 
και τα συγκαλύπτοντα την παράβαση αρµόδια ως άνω όργανα, διαπράττουν 
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, χωρίς να αποκλείεται και η στοιχειοθέτηση 
της αντικειµενικής υπόστασης του ποινικού αδικήµατος της παράβασης 
καθήκοντος κατά τους όρους του άρθρου 259 Ποινικού Κώδικα.  Παραλλήλως 
είναι δυνατή και η περικοπή των αποδοχών µέχρι τριών (3) µηνών και σε 
περίπτωση υποτροπής µέχρι έξι (6) µηνών των παραβατών µελών ∆.Ε.Π. µε 
πράξη του αρµόδιου πρύτανη και ύστερα από σχετική ακρόαση των υπαιτίων.  
 
  8. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 καταργούνται, 
η δε αναφορά στην παρ. 9 της ίδιας διάταξης της καταργούµενης παρ. 7 
εννοείται ότι γίνεται στην παρ.  3 του άρθρου αυτού.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
 
                Προπτυχιακές σπουδές    
 



          Ρύθµιση θεµάτων προπτυχιακών σπουδών 
 
'Αρθρο 9. 
 
  1. ***Οι παρ.1-4 καταργήθηκαν µε την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 
        (ΦΕΚ Α 18) 
 
  5. Κάθε εξάµηνο και των δύο κύκλων περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς 
(13) πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθµό εβδοµάδων 
για εξετάσεις.  Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου - 
Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων 
είναι τρεις (3) εβδοµάδες για τις περιόδους Σεπτεµβρίου και Ιανουαρίου 
- Φεβρουαρίου και δύο (2) εβδοµάδες για την περίοδο του Ιουνίου.  
 
  5. Το πρώτο εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 
και το δεύτερο εξάµηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι 
ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όµως 
περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από 
πρόταση της Συγκλήτου, ρυθµίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαµήνων 
εκτός των ηµεροµηνιών αυτών, ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των 
εβδοµάδων της παρ. 5.  
 
  7. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του 
Σεπτεµβρίου στα µαθήµατα και των δύο (χειµερινού και εαρινού) εξαµήνων, 
ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα µαθήµατα µόνο των εαρινών 
εξαµήνων. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, πλην των µαθηµάτων 
των χειµερινών εξαµήνων εξετάζονται και τα µαθήµατα του τελευταίου 
εαρινού εξαµήνου και των δύο κύκλων σπουδών. Η βαθµολογία σε κάθε 
µάθηµα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να 
οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και 
να στηριχθεί σε θέµατα ή εργαστηριακές ασκήσεις.  
 
  8. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις 
οποιουδήποτε µαθήµατος, το ∆.Σ. τµήµατος µπορεί, ύστερα από αίτησή του 
κα λαµβάνοντας υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται 
στον εσωτερικό κανονισµό του τµήµατος, να ορίζει τριµελή επιτροπή 
επανεξέτασης στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής.  
 
  9. Στην παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1268/1982 ο αριθµός "2/3" 
αντικαθίσταται µε τον αριθµό "4/5".  
 
  10. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος, που προβλέπεται ως 
ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τµήµατος 
προσαυξανοµένου κατά δύο (2) έτη δεν χορηγούνται οι προβλεπόµενες πάσης 
φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως ιατροφαρµακευτική και 
νοσοκοµειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια 
ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων 
βοηθηµάτων, διευκόλυνση για τις µετακινήσεις κ.ά.  
 
  11. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 24, 
των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 11 του άρθρου 25 και η παράγραφος 9 του 
άρθρου 29 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύουν.  
 
  12. ***Η παρ.12 καταργήθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 
         (ΦΕΚ Α 18) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
 
                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
 
               Μεταπτυχιακές σπουδές  
 
                  Γενικές αρχές 
 
'Αρθρο 10. 
 
  1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της 
οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), 
τα οποία έχουν επιστηµονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις, που 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.  
 
  2. Τα Π.Μ.Σ. βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων 
των Α.Ε.Ι., αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες και αποσκοπούν στην 
προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης και στην ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.  
 
  
  
 "3.α) Πανεπιστήµια της ηµεδαπής µπορούν να συνεργάζονται µε αναγνωρισµένα  
οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών  
προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών ή και για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  
Για τα κοινά µεταπτυχιακά αυτά προγράµµατα καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο  
Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) µεταξύ των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, στο οποίο  
καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα  
επιστηµονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι πηγές χρηµατοδότησης, οι  
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση  
του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή  
χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυµα, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η  
συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου µε αρµοδιότητες αντίστοιχες αυτών της  
Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής των ∆ιαπανεπιστηµιακών Προγραµµάτων της  
ηµεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωµατικής  
εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται  
αναγκαίο σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο της νοµοθεσίας που διέπει τις  
µεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόµενης χώρας. 
 
 β) Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καταρτίζεται από τα συνεργαζόµενα  
Ιδρύµατα, εγκρίνεται από τα καθ ύλην αρµόδια όργανα αυτών και συνυποβάλλεται  
για την ελληνική πλευρά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για  
την έκδοση υπουργικής απόφασης µε την οποία γίνεται η τελική έγκριση του  
Προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2083/1992. 
 
 γ) Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων  
από κάθε συνεργαζόµενο Ιδρυµα. Οι συνεπιβλέποντες συµµετέχουν στην  
προβλεπόµενη τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική  
ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαµβάνει ένα εκ των  
συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η  
διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται  
στη νοµοθεσία της χώρας, το Ίδρυµα της οποίας έχει τη διοικητική και  
οργανωτική ευθύνη. Στο ίδιο Ίδρυµα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής  
του υποψηφίου από την επταµελή Εξεταστική Επιτροπή του ν. 2083/1992 για την  
ελληνική πλευρά ή την αντίστοιχη επιτροπή του Ιδρύµατος της αλλοδαπής, στην  
οποία συµµετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην επταµελή Εξεταστική Επιτροπή  
µπορεί να συµµετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή  
περισσότερα µέλη ∆ΕΠ που ορίζονται από το συνεργαζόµενο Ίδρυµα της αλλοδαπής  
εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 
 
 Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωµα, στο  
οποίο γίνεται µνεία των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων ή χωριστό διδακτορικό  
δίπλωµα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όµως γίνεται πάλι µνεία των  



συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται  
στο Ε.Π.Σ.. 
 
 δ) Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Ειδίκευσης και ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα που  
χορηγούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεωρούνται  
αυτοδικαίως ως ισότιµα µε τα χορηγούµενα από τα συνεργαζόµενα Ιδρύµατα στα  
οποία λειτουργούν τα κοινά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
 ε) Ειδικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων της  
παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευµάτων." 
 
*** Η παρ.3,όπως είχε συµπληρωθεί µε την παρ.1 άρθρ.4  
    Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 38/22.7.2004,αντικαταστάθηκε ως άνω 
    µε  την παρ.1 άρθρ.23 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005.  
    Με την παρ.2 του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται ότι: 
     "2. Ηδη λειτουργούντα κοινά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα µε  
    τις προϊσχύουσες διατάξεις πρέπει να προσαρµοστούν στις  
    διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου το αργότερο µέχρι τη  
    λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006". 
 
 
  4. Για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των Π.Μ.Σ., τα Α.Ε.Ι. 
µπορούν να συνεργάζονται µε αναγνωρισµένα ερευνητικά ιδρύµατα της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές επιστηµονικό προσωπικό 
και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή. Μεταξύ του Α.Ε.Ι. και 
του Ερευνητικού Ιδρύµατος καταρτίζεται πρόγραµµα συνεργασίας, στο οποίο 
µπορεί να ορίζεται και η µερική φοίτηση ή η πρακτική άσκηση 
µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και µέρος ή και το σύνολο της 
απαιτούµενης ερευνητικής εργασίας.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
               ∆ιάρθρωση - 'Εγκριση Π.Μ.Σ. 
 
'Αρθρο 11. 
 
  1. α) Τα Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη 
της έρευνας και οδηγούν στην απονοµή διδακτορικού διπλώµατος.  
Η χρονική διάρκεια, η οποία διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο, ορίζεται 
στο οικείο πρόγραµµα και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) 
διδακτικά εξάµηνα. Τα Π.Μ.Σ. προβλέπουν υποχρεωτικώς πριν από την 
απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος τη δυνατότητα απονοµής 
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.  
"Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του διπλώµατος αυτού ορίζεται στο 
πρόγραµµα και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα πλήρες ηµερολογιακό 
έτος. Μέρος του χρόνου αυτού που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 
τρεις µήνες διατίθεται για τη συγγραφή από το µεταπτυχιακό φοιτητή 
µεταπτυχιακής ερευνητική ή συνθετικής διατριβής".  
Ο κανονισµός µεταπτυχιακών σπουδών µπορεί να προβλέπει ως απαραίτητη  
προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής την προηγούµενη λήψη  
του αντίστοιχου µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.  
 
  ***Το εντός " " εδάφιο της παρ. 1α' αντικαταστάθηκε ως άνω διά του 
     άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (Α' 156). 
 
  β) Την ευθύνη για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία Π.Μ.Σ. την 



έχει το τµήµα εκείνο του Α.Ε.Ι., το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο 
επιστηµονικό θέµα του µεταπτυχιακού προγράµµατος, και το οποίο ορίζει 
και τον αντίστοιχο αρµόδιο ή τους συναρµόδιους τοµείς. Το τµήµα έχει τη 
δυνατότητα να συνεργάζεται µε άλλα τµήµατα κατά τα οριζόµενα στην παρ. 
3 του προηγούµενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτήν τη διοικητική 
υποστήριξη του προγράµµατος αναλαµβάνει ένα από τα συνεργαζόµενα 
τµήµατα, το οποίο και ορίζεται στο διατµηµατικό πρόγραµµα.  
 
  2."Προτάσεις για λειτουργία προγραµµάτων µεταπτυχικαών σπουδών έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µόνο οι Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων".  Τα 
Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τη γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης 
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου τµήµατος και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο  του 
οικείου Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση διατµηµατικού Π.Μ.Σ. από διαφορετικά 
Α.Ε.Ι. αυτό οφείλει να εγκριθεί και από τις δύο Συγκλήτους. Σε κάθε 
εισήγηση για δηµιουργία Π.Μ.Σ. περιλαµβάνονται απαραιτήτως τα ακόλουθα 
στοιχεία, τα οποία εξετάζονται επισταµένως και µε αυστηρά κριτήρια από 
τη Σύγκλητο: 
 
    ***Το εντός " " πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο  
       7 του Ν.2454/1997 (Α 7) 
 
  α) Το αντικείµενο και ο σκοπός του προγράµµατος.  
 
  β) Το είδος των µεταπτυχιακών τίτλων που απονέµονται. 
 
  γ) Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.  
 
  δ) Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος.  
 
  ε) Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση των 
µεταπτυχιακών φοιτητών, οι πρακτικές ασκήσεις, και κάθε άλλου είδους 
δραστηριότητα.  
 
  στ) Ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών, οι δυνατότητες και οι 
ανάγκες του οικείου τµήµατος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράµµατος.  
 
  ζ) Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας 
υλικοτεχνικής υποδοµής, το κόστος λειτουργίας, οι πηγές και το ύψος της 
χρηµατοδότησής του αναλυτικά.  
 
  3. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος εκδίδει απόφαση, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων προκειµένου να εκδώσει την παραπάνω απόφαση ασκεί 
ουσιαστικό έλεγχο µόνο των στοιχείων στ' και ζ' του προγράµµατος. 
 
  4. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων χρηµατοδοτεί κατά 
προτεραιότητα Π.Μ.Σ., τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο επιστηµονικών 
τοµέων προτεραιότητας, που καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου κάθε 
δεύτερου έτους και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα δύο 
πρώτα χρόνια εφαρµογής του θεσµού οι αποφάσεις του Υπουργείου 
εκδίδονται κάθε χρόνο.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
               Οργάνωση - Λειτουργία Π.Μ.Σ. 
 
'Αρθρο 12. 
 
  1. Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρµόδια 
όργανα είναι τα εξής: 
 
  α) Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης, η οποία περιλαµβάνει τα µέλη ∆.Ε.Π., 
που µε οποιαδήποτε ιδιότητα είναι µέλη της και τους δύο εκπροσώπους των 
µεταπτυχιακών φοιτητών και Ε.Μ.Υ. και η οποία είναι αρµόδια για κάθε 
θέµα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται µε τις 
µεταπτυχιακές σπουδές.  
 
  β) Η επιτροπή µεταπτυχιακών σπουδών, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο 
Α.Ε.Ι. και είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε πράξη του 
πρύτανη και απαρτίζεται από τον αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού ως πρόεδρο και από ένα (1) µέλος ∆.Ε.Π. κάθε τµήµατος στο 
οποίο λειτουργεί Π.Μ.Σ.  Το µέλος ∆.Ε.Π. κάθε τµήµατος ορίζεται από τη 
γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και ανήκει κατά προτίµηση 
στα µέλη στα οποία έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό εν γένει έργο. Η θητεία 
των µελών είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Στην περίπτωση 
διαπανεπιστηµιακού Π.Μ.Σ. ως αρµόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζεται αυτή του Α.Ε.Ι. το οποίο δίνει τη διοικητική υποστήριξη.  
 
  γ) Η γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η οποία 
απαρτίζεται από τον πρόεδρο του τµήµατος, τα µέλη ∆.Ε.Π. της γενικής 
συνέλευσης του τµήµατος και δύο (2) µεταπτυχιακούς φοιτητές του 
τµήµατος.  Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρµόδια για την κατάρτιση και εισήγηση 
προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισµό των µελών των συµβουλευτικών 
επιτροπών, των µελών των εξεταστικών επιτροπών, την απονοµή 
µεταπτυχιακών διπλωµάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή 
εξέτασης των υποψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο 
θέµα, που προβλέπεται από επί µέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση 
διατµηµατικού Π.Μ.Σ. τις αρµοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί ειδική 
διατµηµατική επιτροπή, η οποία συγκροτείται από µέλη των αντίστοιχων 
Γ.Σ.Ε.Σ. των οικείων τµηµάτων και τα οποία εκλέγονται µεταξύ όλων των 
µελών της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε τµήµατος. 
 
  δ) Η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον 
κατά περίπτωση απαραίτητο αριθµό µελών ∆.Ε.Π. του τµήµατος από αυτά που 
έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και 
τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η επιτροπή είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος.  
 
  2. α) Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 
οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Οι 'Ελληνες πτυχιούχοι 
πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί 
επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών 
γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κυρίως κριτηρίων: 
 
  - Το γενικό βαθµό του πτυχίου.  
 
  - Τη βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το πρόγραµµα 
µεταπτυχιακών σπουδών.  
 
  - Την επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου προβλέπεται στο 
προπτυχιακό επίπεδο.  
 
  - Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.  
 
  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου τµήµατος καθορίζει µε απόφασή της τις 



λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισµό συµπληρωµατικών 
κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση  σε ορισµένα µαθήµατα, το αποτέλεσµα των 
οποίων συνεκτιµάται για την επιλογή.  
 
  β) Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή µελών 
∆.Ε.Π. του οικείου τµήµατος, που συγκροτείται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο 
πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
 "γ) Στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής,  
µέρος του προγράµµατος µπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε άλλη  
ευρωπαϊκή γλώσσα." 
 
*** Το εδάφιο γ΄προστέθηκε µε  την παρ.3 άρθρ.23 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005.  
 
  3. α) Τη διδασκαλία των µαθηµάτων και τις ασκήσεις µπορούν να 
αναλαµβάνουν: 
 
  - Μέλη του ∆.Ε.Π. του οικείου τµήµατος ή άλλων τµηµάτων του ίδιου ή 
άλλου Α.Ε.Ι., οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλµένοι 
επίκουροι καθηγητές, ή ειδικοί επιστήµονες.  
 
  - Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή 
επιστηµονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.  
 
  - Επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν 
εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο αντικείµενο του Π.Μ.Σ. 
 
  β) ∆εν επιτρέπεται στα µέλη ∆.Ε.Π. να απασχολούνται αποκλειστικά σε 
Π.Μ.Σ. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής ορίζονται στον κανονισµό µεταπτυχιακών 
σπουδών.  
 
  γ) Η διδασκαλία των µαθηµάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. µε απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης των 
µελών ∆.Ε.Π. του αρµόδιου τοµέα. Ειδικότερες προϋποθέσεις για ανάθεση 
διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον κανονισµό µεταπτυχιακών 
σπουδών.  
 
  4. α) Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ., 
που οδηγεί στην απονοµή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης, ορίζεται 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της συντονιστικής επιτροπής ένα 
µέλος ∆.Ε.Π. ως επιβλέπουν από αυτά που τους έχει ανατεθεί 
µεταπτυχιακό έργο. Η συντονιστική επιτροπή και το επιβλέπον µέλος έχουν 
την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών 
του µεταπτυχιακού φοιτητή.  
 
  β) Για την απονοµή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται η 
επιτυχής εξέταση στα προβλεπόµενα από το οικείο πρόγραµµα µαθήµατα, σε 
συνδυασµό µε τη συµµετοχή του µεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο πρόγραµµα και στον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών. Ο 
φοιτητής µε αίτησή του µπορεί να συνεχίσει για απόκτηση διδακτορικού 
διπλώµατος.  
 
  5. α) Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή - υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, τριµελής 
συµβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την καθοδήγηση και 
επίβλεψη του υποψηφίου. Η συµβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον 
επιβλέποντα, που είναι µέλος ∆.Ε.Π. του οικείου τµήµατος και ανήκει στη 
βαθµίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή, ή του επίκουρου 
καθηγητή και δύο άλλα µέλη ∆.Ε.Π. από τα οποία µπορεί το ένα να είναι 
λέκτορας του οικείου τµήµατος, εφόσον είναι µόνιµος ή έχει τουλάχιστον 



τριετή θητεία, ή ερευνητής αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή 
ιδρύµατος κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 α' του παρόντος άρθρου.  
 
  β) Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου 
διδάκτορα µετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα και τον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών, γίνεται από 
εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από επτά (7) µέλη ∆.Ε.Π. Στην 
εξεταστική επιτροπή συµµετέχουν τα τρία (3) µέλη της συµβουλευτικής 
επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του µέλους ∆.Ε.Π. και τα υπόλοιπα 
τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., 
ύστερα από γνώµη της συντονιστικής επιτροπής. Τα τρία (3) τουλάχιστον 
από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα του καθηγητή. 
 
  Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή 
επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη 
διατριβή του και µπορούν ορισµένα από αυτά να προέρχονται από άλλο 
τµήµα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
 
  γ) Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δηµόσια ενώπιον της 
εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της 
διατριβής και το αν αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Για την έγκριση 
διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε (5) τουλάχιστον 
µελών της εξεταστικής επιτροπής.  
 
  δ) Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
Τα σχετικά µε την αναγόρευση καθορίζονται στον κανονισµό µεταπτυχιακών 
σπουδών.  
 
  6. (Οι διατάξεις του άρθρου 23 του νόµου αυτού για τις υποτροφίες και 
τα δάνεια, που ισχύουν στους προπτυχιακούς φοιτητές εφαρµόζονται 
αναλόγως και για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές).  
 
  *** Η παρ.6 καταργήθηκε από 1.1.1993 µε την παρ.5 άρθρ.41  
      Ν.2413/1996 (Α 124). 
    
  7. Με γνώµη της Γ.Σ.Ε.Σ. ενός τµήµατος και απόφαση της Συγκλήτου του 
οικείου Α.Ε.Ι. µπορεί να προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριµένου προγράµµατος.  
 
  8. Ο τύπος των µεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωµάτων και η 
καθοµολόγηση των διδακτόρων καθορίζεται µε τον κανονισµό µεταπτυχιακών 
σπουδών.  
 
  9. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, που απαιτείται για την οργάνωση και 
λειτουργία των Π.Μ.Σ., ρυθµίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
  10. Με τον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών ρυθµίζονται, εκτός των 
θεµάτων που προβλέπονται από επί µέρους ειδικές διατάξεις, και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια, που κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία Π.Μ.Σ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    ∆ιδακτορική διατριβή   
 
'Αρθρο 13 
 



  1. 'Οπου λειτουργεί Π.Μ.Σ. η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται 
µόνο µέσα από το Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην 
αντίστοιχη ειδικότητα σε τµήµατα των Α.Ε.Ι., που δεν λειτουργούν 
οργανωµένα Π.Μ.Σ. γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 
 
  α) Υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση υποβάλλει αίτηση στη 
γραµµατεία του τµήµατος, που είναι αντίστοιχο ή συναφές µε το βασικό 
του πτυχίο και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της διατριβής.  
 
  β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του τµήµατος κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις 
προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε βάση τα κριτήρια 
του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου και ορίζει 
τριµελή συµβουλευτική επιτροπή από µέλη ∆.Ε.Π., ένα από τα οποία 
ορίζεται ως επιβλέπων και ανήκει  στη βαθµίδα του καθηγητή ή του 
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του τµήµατος. Από τα άλλα 
δύο µέλη το ένα µπορεί να είναι λέκτορας του οικείου τµήµατος, εφόσον 
είναι µόνιµος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής 
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύµατος κατά τα προβλεπόµενα 
στην παρ. 3 α' του προηγούµενου άρθρου.  
 
  γ) Η συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο καθορίζει 
το θέµα της διατριβής.  
 
  δ) Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από τρία έτη από την ηµεροµηνία καθορισµού του θέµατος.  
 
  ε) Η συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο υποβάλλει 
έκθεση προόδου στο ∆.Σ. του τµήµατος στο τέλος κάθε χρόνου.  
 
  στ) Η συµβουλευτική επιτροπή µετά την αξιολόγηση του επιστηµονικού 
έργου του υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, 
επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής.  
 
  ζ) Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση γίνεται από επταµελή 
εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από µέλη ∆.Ε.Π. Στην 
εξεταστική επιτροπή συµµετέχουν τα τρία (3) µέλη της συµβουλευτικής 
επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του µέλους ∆.Ε.Π. και τα υπόλοιπα 
τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα 
τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη 
βαθµίδα του καθηγητή. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην 
ίδια ή συγγενή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή στην οποία εκπονεί ο 
υποψήφιος τη διατριβή του και µπορούν ορισµένα από αυτά να προέρχονται 
από άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
 
  Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δηµόσια ενώπιον της 
εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της 
διατριβής και το αν αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Για την έγκριση 
διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε (5) τουλάχιστον 
µελών της εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε 
διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα σχετικά µε την αναγόρευση 
καθορίζονται στον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών.  
 
  2. Υποψήφιοι, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή µε τη 
διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύει και για τους 
οποίους θα έχει οριστεί το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση 
του παρόντος η πενταµελής Εξεταστική Επιτροπή, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις. 
Για τους υπόλοιπους ακολουθείται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και 
εφεξής η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος νόµου. 
 
  3. Το άρθρο 36 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύει, καταργείται.  
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 77 παρ.3 Ν.2413/1996 (Α 124) ορίζεται ότι:    



 "Εξεταστικές επιτροπές του άρθρου 13 του ν. 2083/1992 των 
Τ.Ε.Φ.Α.Α., των οποίων το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί µε την ορκωµοσία 
του υποψήφιου διδόκτορα ενώπιον της Γ.Σ. του Τµήµατος,  
ανασυγκροτούνται, εφόσον για τη συγκρότησή τους µετείχαν στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
µέλη ∆.Ε.Π. Χωρίς διδακτορικό". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          Μεταβατικές ρυθµίσεις στις µεταπτυχιακές σπουδές. 
 
'Αρθρο 14. 
 
  1. Μέχρι να εγκριθεί και να λειτουργήσει Π.Μ.Σ. σε ένα τµήµα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
προηγούµενου άρθρου για τη διαδικασία µε την οποία γίνονται δεκτοί 
υποψήφιοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Με την έναρξη της 
λειτουργίας Π.Μ.Σ. στο οικείο τµήµα υποψήφιοι, που εκπονούν διδακτορική 
διατριβή στην ειδίκευση του προγράµµατος, εντάσσονται αυτοδικαίως στο 
πρόγραµµα και ακολουθούν εφεξής τη διαδικασία, που προβλέπεται σ' αυτό. 
Τα προβλήµατα που τυχόν ανακύπτουν από την ένταξη αυτή ρυθµίζονται µε 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
  Τµήµατα µεταπτυχιακών σπουδών ή προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, 
που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,  δέχονται για τελευταία φορά 
µεταπτυχιακούς φοιτητές το ακαδηµαϊκό 
έτος 1992-93. Το οικείο τµήµα, στο οποίο λειτουργεί το µεταπτυχιακό 
τµήµα ή το µεταπτυχιακό πρόγραµµα, οφείλει να υποβάλλει πρόταση 
προσαρµογής του προγράµµατος στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Σε 
αντίθετη περίπτωση καταργείται το µεταπτυχιακό τµήµα ή το µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα µε την ολοκλήρωση του χρόνου φοίτησης και των τελευταίων 
φοιτητών.  
 
  2. Οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') και τα 
προεδρικά διατάγµατα, που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του άρθρου αυτού, 
καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Οµοίως καταργείται η 
διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 εδάφιο iv του ν. 1268/1982. 
 
                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
 
               Πανεπιστηµιακή έρευνα 
 
                  Γενικές διατάξεις 
 
'Αρθρο 15 
 
  Θεσµοθετείται πρόγραµµα ερευνών και νέο πλαίσιο ίδρυσης και ανάπτυξης 
ερευνητικών πανεπιστηµιακών ινστιτούτων κατά τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του νόµου αυτού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 



               Πρόγραµµα ερευνών     
 
'Αρθρο 16 
 
  1. Καταρτίζεται, εγκρίνεται και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  "πρόγραµµα ερευνών", που 
περιλαµβάνει ερευνητικά προγράµµατα τα οποία καλύπτουν συγκεκριµένους 
τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας και έχουν σαφώς διατυπωµένους 
στόχους. Τα προγράµµατα αυτά εκτελούνται από µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή 
µέλη των ερευνητικών πανεπιστηµιακών ινστιτούτων. Κατά την εκτέλεση 
µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους ή µε µέλη ερευνητικών κέντρων της 
ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε φορείς του δηµοσίου τοµέα, µε ν.π.ι.δ., 
µε µονάδες παραγωγής ή και µε φυσικά πρόσωπα.  
 
  2. Η κατάρτιση του  "προγράµµατος ερευνών" γίνεται από επιτροπές, που 
συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και απαρτίζονται µέλη ∆.Ε.Π., ερευνητές ή άλλους ειδικούς επιστήµονες. 
Κατά την κατάρτιση του  "προγράµµατος ερευνών" λαµβάνονται υπόψη και 
τα εγκεκριµένα Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι. 
 
  3. Το "πρόγραµµα ερευνών" εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη του διαπανεπιστηµιακού 
συµβουλίου έρευνας (∆.Σ.Ε.).  
 
  4. Τα ερευνητικά προγράµµατα προκηρύσσονται κάθε χρόνο από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Πρόταση για την ανάληψη 
ερευνητικού προγράµµατος υποβάλλεται από µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή µέλη 
ερευνητικών πανεπιστηµιακών ινστιτούτων, µεµονωµένα ή σε συνεργασία 
µεταξύ τους ή σε συνεργασία µε µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. 
 
  5. Κάθε πρόταση για την ανάληψη ερευνητικού προγράµµατος περιλαµβάνει 
µεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
  α) Το φορέα εκτέλεσης του έργου και τον υπεύθυνο του προγράµµατος. 
 
  β) Το αντικείµενο και το σκοπό του προγράµµατος. 
 
  γ) Τους φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκτέλεση του 
προγράµµατος.  
 
  δ) Την υπάρχουσα και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή.  
 
  ε) Τον προϋπολογισµό του προγράµµατος, καθώς και τον προϋπολογισµό 
για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής.  
 
  στ) Τις πιθανές ή εξασφαλισµένες πηγές χρηµατοδότησης, πέραν του 
κρατικού προϋπολογισµού, του προγράµµατος, καθώς και το ύψος της 
αντίστοιχης χρηµατοδότησης.  
 
  ζ) Το προσωπικό που ασχολείται στο πρόγραµµα κατά κατηγορία και 
ειδικότητα.  
 
  η) Τη χρονική διάρκεια και τις φάσεις εκτέλεσης του όλου 
προγράµµατος.  
 
  6. Επιστηµονικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από µέλη ∆.Ε.Π. 
των Α.Ε.Ι., ερευνητές ή άλλους ειδικούς επιστήµονες και συγκροτούνται 
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κρίνουν τις 
προτάσεις αν αυτές ανταποκρίνονται στους στόχους των ερευνητικών 
προγραµµάτων και πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και τις 
αξιολογούν µε ουσιαστικό κριτήριο την επιστηµονική τους αρτιότητα.  
 
  7. Η έγκριση των προτάσεων και η ανάθεση εκτέλεσης γίνεται µε απόφαση 



του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά τεκµηριωµένη γνώµη 
των κατά την προηγούµενη παράγραφο επιστηµονικών επιτροπών και εισήγηση 
του διαπανεπιστηµιακού συµβουλίου έρευνας.  
 
  8. Τα ερευνητικά προγράµµατα, που εκτελούνται στο πλαίσιο του  
"προγράµµατος ερευνών" µετά την ολοκλήρωσή τους, αξιολογούνται και 
αποτιµούνται ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων τους, τη δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους, τη σχέση τους προς τους στόχους του προγράµµατος 
και το κόστος εκτέλεσής τους.  
 
  9. Στα µέλη των επιστηµονικών επιτροπών καταβάλλεται αποζηµίωση 
σύµφωνα  µε τις κείµενες διατάξεις.  
 
  10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εγκριθέντων 
ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, που προκύπτει 
κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          Ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα 
 
'Αρθρο 17 
 
  1. Τα ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), τα οποία έχουν ως αντικείµενο την 
έρευνα σε µια καθορισµένη περιοχή της επιστήµης ή της τεχνολογίας. Τα 
Ε.Π.Ι. ιδρύονται από ένα ή περισσότερα τµήµατα του αυτού ή άλλων 
Α.Ε.Ι., τα οποία µπορούν να συνεργάζονται και µε φορείς του δηµόσιου ή 
του ιδιωτικού τοµέα. Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως έχει 
οριοθετηθεί από τις κείµενες διατάξεις.  
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) ορίζει 
ότι:"Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 
2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α') εφαρµόζεται και στο συσταθέν µε το π.δ. 420/1991 
(ΦΕΚ 153 Α') 'Ιδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών." 
 
 
  2. Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε 
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ύστερα από γνώµη του διαπανεπιστηµιακού συµβουλίου έρευνας. Για την 
ίδρυση Ε.Π.Ι. απαιτείται εισήγηση ερευνητικής οµάδας ή της Γ.Σ. τοµέα, 
πρόταση της Γ.Σ. του τµήµατος µε ειδική σύνθεση προς τη Σύγκλητο και 
εισήγηση της Συγκλήτου προς το διαπανεπιστηµιακό συµβούλιο έρευνας. 
Πρόταση για ίδρυση Ε.Π.Ι. προς τη Σύγκλητο µπορεί επίσης να υποβληθεί 
από τη Γ.Σ. τµήµατος µε ειδική σύνθεση.  
 
  3. Στοιχεία, τα οποία περιλαµβάνει κάθε εισήγηση ή πρόταση και τα 
οποία περιλαµβάνονται στο προεδρικό διάταγµα, είναι τα ακόλουθα: 
 
  α) Το αντικείµενο και ο σκοπός του.  
 
  β) Η σχέση του µε τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών.  
 
  γ) Οι τοµείς ανάπτυξης ερευνητικών προγραµµάτων. 
 
  δ) Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιθανώς συµµετέχουν.  



 
  ε) Ο χρόνος, οι χώροι και το κόστος κατ' έτος λειτουργίας του, η 
υπάρχουσα και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και το κόστος της 
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής, οι πηγές και το ύψος της 
χρηµατοδότησής του αναλυτικά.  
 
  στ) Το προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα.  
 
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προκειµένου να εγκρίνει 
την ίδρυση Ε.Π.Ι. ασκεί ουσιαστικό έλεγχο µόνο στο υπό ε' και στ' 
στοιχεία.  
 
  4. α) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να 
χρηµατοδοτεί κατά προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία Ε.Π.Ι., τα 
οποία εµπίπτουν σε συγκεκριµένες περιοχές της επιστήµης ή της 
τεχνολογίας, που καθορίζονται από το ίδιο και ανακοινώνονται στα Α.Ε.Ι. 
 
  β) Στα Ε.Π.Ι. µπορεί να εκτελείται µέρος ή και το σύνολο της 
διδακτορικής διατριβής των µεταπτυχιακών φοιτητών.  
 
  5. 'Οργανα διοίκησης των Ε.Π.Ι. είναι: 
 
  α) το διοικητικό συµβούλιο 
 
  β) ο διευθυντής και  
 
  γ) ο αναπληρωτής διευθυντής.  
 
  6. α) Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από: 
 
  - Το διευθυντή του Ε.Π.Ι. ως πρόεδρο. 
 
  - Τρία (3) µέλη ∆.Ε.Π. κάθε τµήµατος, το οποίο συνεργάζεται µε το 
Ε.Π.Ι. Τα µέλη ∆.Ε.Π. πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στα ερευνητικά 
προγράµµατα του ινστιτούτου και ορίζονται τα δύο (2) από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
και το άλλο από τη Σύγκλητο.  
 
  - ∆ύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του 
Ε.Π.Ι. 
 
  - 'Εναν (1) εκπρόσωπο από κάθε φορέα που συµµετέχει στο Ε.Π.Ι. 
 
"Σε περίπτωση συνεργασίας τριών (3) ή περισσότερων τµηµάτων του αυτού 
ή αλλου Α.Ε.Ι. για την ίδρυση Ε.Π.Ι., ο αριθµός των µελών ∆.Ε.Π. κάθε 
τµήµατος και η διαδικασία ορισµού καθοριζεται µε το αντίστοιχο  
διάταγµα Ιδρυσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε τµήµα θα εκπροσωπείται 
τουλάχιστον από ένα µέλος ∆.Ε.Π.". 
 
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την περ.α' της παρ.4 του άρθρου 7 
                   του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) 
 
  β) Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής.  
 
  γ) Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για την εν γένει διοίκηση του Ε.Π.Ι. κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα ίδρυσης και τον κανονισµό 
λειτουργίας.  
 
  7. ∆ιευθυντής του Ε.Π.Ι. διορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής 
ενός από τα τµήµατα του Α.Ε.Ι. µε τα οποία συνδέεται το Ινστιτούτο, ο 
οποίος θα πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στο 
σχετικό επιστηµονικό πεδίο, το δε ερευνητικό και γενικότερα 
επιστηµονικό του έργο σε τοµείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του 
ινστιτούτου θα πρέπει να είναι υψηλής στάθµης και διεθνώς 



αναγνωρισµένο. Αναπληρωτής διευθυντής διορίζεται µέλος ∆.Ε.Π. ή 
ερευνητής αναγνωρισµένου κύρους µε διοικητική πείρα και ερευνητική 
δραστηριότητα στο αντικείµενο που καλύπτει το ινστιτούτο. Ο διευθυντής 
και ο αναπληρωτής διευθυντής επιλέγονται από τη Σύγκλητο του οικείου 
Α.Ε.Ι. µε την ειδική σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 εδ. α' 
του νόµου αυτού. Σε περίπτωση διαπανεπιστηµιακού Ε.Π.Ι. η επιλογή θα 
γίνεται από κοινού από τις Συγκλήτους των οικείων Α.Ε.Ι. µε την ειδική 
σύνθεση, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα στο αντίστοιχο διάταγµα ίδρυσης 
του Ε.Π.Ι. Η θητεία του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή είναι 
πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία. Για την 
επιλογή του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.17 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) ορίζει 
ότι:"'Οπου στο α εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 2083/21-9-1992 
αναφέρεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, προστίθεται και οµότιµος 
καθηγητής." 
 
  8. Για την αξιολόγηση του ερευνητικού και του εν γένει έργου των 
Ε.Π.Ι. εφαρµόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες για την αξιολόγηση του 
έργου των Α.Ε.Ι. διατάξεις.  
 
  9. Με τα κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού προεδρικά διατάγµατα 
ίδρυσης των Ε.Π.Ι. καθορίζονται τα σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση 
και τις αποδοχές του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή, την 
οργάνωση, δοµή και κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία τους. 
Μέσα σε έξι (6) µήνες αφότου συγκροτηθούν τα όργανα διοίκησης των 
Ε.Π.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, το ∆.Σ. εκδίδει τον 
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του.  
 
  10. α) Τα κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού υφιστάµενα ακαδηµαϊκά 
ερευνητικά ινστιτούτα µετατρέπονται αυτοδικαίως σε ερευνητικά 
πανεπιστηµιακά ινστιτούτα. Σε καθένα από τα ινστιτούτα αυτά συνιστάται 
θέση διευθυντή, την οποία καταλαµβάνει αυτοδικαίως ο ήδη υπηρετών 
διευθυντής, ο οποίος και ασκεί την εν γένει διοίκηση του ινστιτούτου 
µέχρι να οριστεί το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του Ε.Π.Ι. 
 
  β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του 
νόµου, ρυθµίζονται τα θέµατα της διοίκησης και της εν γένει λειτουργίας 
των Ε.Π.Ι. του προηγούµενου εδαφίου κατά τη µεταβατική περίοδο, που 
απαιτείται για την προσαρµογή του στις διατάξεις του παρόντος.  
 
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η περ.β'της παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 
109)ορίζει ότι:"'Οπου από τις διατάξεις του αρθρου 17 του ν. 2083/1992  
(ΦΕΚ 159 Α') προβλέπεται η λήψη απόφασης ή η παροχή γνώµης ή η υποβολή  
πρότασης ή εισηγησης Συγκλήτου Α.Ε.Ι., η Σύγκλητος συντίθεται κατά τα   
οριζόµενα στο άρθρο 12 παρ. 1 (α) του ίδιου νόµου." 
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται  
      συµπληρωµατικά και για το ∆ιεθνές Ερευνητικό Κέντρο Πολυπλοκότητας 
      και Χάους  (∆.Ι.Ε.Κ.Ε.Π.Ο.Χ.)  που ιδρύθηκε µε το άρθρο 63 
      Ν.2413/1996.     
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          ∆ιαπανεπιστηµιακό συµβούλιο έρευνας  



 
'Αρθρο 18 
 
 
 ***Το άρθρο 18 καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. ια' του Ν. 
    2327/1995 (Α' 156). 
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 εδ. στ' 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: 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".       
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
               Υπηρεσία µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας 
 
'Αρθρο 19 
 
  1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
υπηρεσία µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας στην αρµοδιότητα της οποίας 
ανήκουν: 
 
  - Η µελέτη και εισήγηση επί θεµάτων σχετικών µε τις µεταπτυχιακές 
σπουδές  και την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
  - Η διαχείριση των κονδυλίων του  "προγράµµατος ερευνών"  και όλα τα 
θέµατα τα σχετικά µε τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και την 
επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα.  
 
  - Η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς για θέµατα έρευνας και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης σχέσεων µε πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα 
και ινστιτούτα του εξωτερικού. 
 
  - Η συνεργασία µε την επιτροπή ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού 
'Ερευνας, καθώς και την επιτροπή µεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι., µε 
τη γενική γραµµατεία έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου 



Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλους σχετικούς µε την 
έρευνα φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  
 
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνας του παρόντος άρθρου µεταξύ των 
Τµηµάτων βλέπε άρθρο 2 του Π.∆.332/1993 (ΦΕΚ Α 142) 
 
  2. Το επίπεδο οργάνωσης της υπηρεσίας αυτής, η διάρθρωση, οι επί 
µέρους αρµοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε 
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
  3. Η υπηρεσία στελεχώνεται µε επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό, που 
µπορεί να αποσπάται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων από φορείς 
του δηµόσιου τοµέα, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και του τυχόν συναρµόδιου. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής 
µπορεί να γίνεται και µε ανάθεση καθηκόντων, µε παράλληλη ή πλήρη 
άσκηση των κύριων καθηκόντων, από επιστηµονικό προσωπικό των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Η ανάθεση ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζεται πρόσθετη 
αµοιβή πέρα από τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
               Κίνητρα χρηµατοδότησης 
 
'Αρθρο 20. 
 
  Τα χρηµατικά ποσά, που καταβάλλονται από επιχειρήσεις στα Α.Ε.Ι. και 
στα Ε.Π.Ι. και αντιπροσωπεύουν την αξία του επιστηµονικού εξοπλισµού, ο 
οποίος είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας, 
αποτελούν παραγωγική δαπάνη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις 
του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α'), όπως ήδη ισχύουν.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
               Ειδικοί λογαριασµοί έρευνας  
 
'Αρθρο 21 
 
  1. Ποσοστό, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού 
προϋπολογισµού κάθε έργου, που χρηµατοδοτείται µέσω του Ειδικού 
Λογαριασµού έρευνας των Α.Ε.Ι. και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο και 
τυχόν πλεονάσµατα και γενικές επιχορηγήσεις, διατίθεται σε κάθε ίδρυµα 
για ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού του, εγκαταστάσεων και οργάνων κατά 
την εκτέλεση του ερευνητικού έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του 
Λογαριασµού. Το ακριβές ποσοστό καθορίζεται κατά κατηγορίες 
προγραµµάτων από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ερευνών.  
 
  2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 



Β1/819/1988  (ΦΕΚ 920 Β') κατά το µέρος που αφορά τα Α.Ε.Ι. παύει να 
ισχύει.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
 
                Φοιτητική µέριµνα 
 
        ∆ωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθηµάτων 
        
'Αρθρο 22. 
 
  1. Το διδακτικό έργο συµπληρώνεται µε αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή 
άλλα βοηθήµατα, καθώς και µε την εξασφάλιση της ενηµέρωσης και της 
πρόσβασης των φοιτητών στη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. παρέχονται δωρεάν διδακτικά 
βιβλία ή άλλα βοηθήµατα, εφόσον συγκεντρώνουν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
  α) 'Αγαµοι φοιτητές, που το εισόδηµα των ιδίων και των γονέων τους, 
δεν υπερβαίνει το ποσόν των δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων 
(2.300.000) δραχµών, προκειµένου για οικογένεια µε ένα µόνο παιδί. Για 
οικογένεια µε περισσότερα παιδιά το ανωτέρω ποσό εισοδήµατος 
προσαυξάνεται κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) δραχµές για κάθε 
παιδί πέραν του πρώτου και κατά δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές για 
κάθε αδελφό ή αδελφή, που φοιτά επίσης σε Α.Ε.Ι. 
 
  β) 'Αγαµοι φοιτητές, ορφανοί και από τους δύο γονείς, που το ετήσιο 
εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων 
χιλιάδων (1.600.000) δραχµών.  
 
  γ) 'Εγγαµοι φοιτητές, που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν 
υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων 
(1.600.000) δραχµών.  
 
  δ) Στην περίπτωση φοιτητή της Ιατρικής τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται 
κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχµές.  
 
  Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 
δραχµές, εφόσον οι γονείς των φοιτητών ή οι ίδιοι, όταν είναι έγγαµοι, 
είναι µισθωτοί εν ενεργεία ή συνταξιούχοι.  
 
  Ως οικογενειακό εισόδηµα για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων 
λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των εισοδηµάτων, που πραγµατοποιούνται από 
τον ίδιο το φοιτητή και τους δύο γονείς του ή τον ίδιο και τη σύζυγό 
του, εφόσον είναι έγγαµος, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα 
της οικείας φορολογικής αρχής.  
 
  Τα προαναφερόµενα ποσά µπορεί να αυξάνονται κατά περίπτωση µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  ∆ωρεάν παροχής διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθηµάτων δικαιούνται σε 
κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήµατος 
οι φοιτητές τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και οι φοιτητές τέκνα 
οµογενών, οι γονείς των οποίων είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στο 
εξωτερικό και η εκεί προσφερόµενη εργασία τους είναι της µορφής του 



ειδικευµένου ή ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον προσκοµίσουν σχετική 
βεβαίωση της εκεί ελληνικής προξενικής αρχής.  
 
  2. Τα χρηµατικά ποσά που θα εξοικονοµούνται από την εφαρµογή του 
άρθρου αυτού, θα διατίθενται υποχρεωτικά για την ανέγερση, την οργάνωση 
και τη λειτουργία πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών.  
 
  3. Η διάταξη αυτή ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94, οπότε και 
καταργείται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 1268/1982. 
 
   ***Η παρ.2 του άρθρου τρίτου του Ν.2174/1993 (ΦΕΚ Α 210) ορίζει ότι: 
"Αναστέλλεται  για  το  ακαδηµαϊκό  έτος  1993-1994  η  ισχύς των  
διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2083/1992. Για το  έτος  αυτό  η  δωρεάν  
παροχή  των  συγγραµµάτων  θα γίνει σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 23  
παρ. 2 του ν. 1268/1982." 
 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 3 του Ν.2454/1997 (Α 7) ορίζει ότι: 
"Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου τρίτου του Ν.2174/1993 ισχύουν και  
 για το ακαδηµαικό έτος 1996-1997." 
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 5 άρθρ.23 Ν.2530/1997 ορίζεται ότι: 
 5. α) Οι διατάξεις της παρ. 2 του τρίτου άρθρου του ν. 2174/1993 
ισχύουν και για το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998. 
    β) Για την εκκαθάριση της ανωτέρω δαπάνης δεν απαιτείτοα σύναψη 
σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
των δικαιούχων. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 18 Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998 " 1. Οι διατάξεις  
της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2174/1993 ισχύσυν και για το ακαδηµαικό  
έτος 1998- 1999".  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.28 άρθρ.14 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78,ορίζεται ότι:  
"28. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2174/1993, µε τις οποίες  
αναστέλλεται η εφαρµογή του άρθρου 22 του ν. 2083/1992, ισχύουν και για το  
ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000".  
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.7 άρθρ.2 Ν.3467/2006,ΦΕΚ Α 128/21.6.2006, ορίζεται  
ότι: 
 "7. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2174/ 1993 (ΦΕΚ 210 Α΄), µε  
τις οποίες αναστέλλεται η εφαρµογή του άρθρου 22 του ν. 2083/1992, ισχύουν  
και για τα ακαδηµαϊκά έτη 2006 2007 µέχρι και 2009 2010". 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
               Σύστηµα υποτροφιών και δανείων   
 
"Στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακαδηµαϊκό έτος 
1996-1997, µε τους εξής όρους. 
 
  α) Τα βραβεία που συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και σε χορήγηση 
επιστηµονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου των σπουδών του 
φοιτητή, απονέµονται στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές 
εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον 



τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε 
κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυχιακές του εξετάσεις εντός 
των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων. 
 
  β) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές µε πρώτο 
κριτήριο την οικονοµική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων 
του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας, 
στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι 
προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάµεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα 
πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον 6,51 
σε κλίµακα βαθµολογίας 0-10 στα µαθήµατα του ενδεικτικού προγράµµατος 
σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης 
εξεταστικής περιόδου. 
 
  γ) Ο αριθµός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά 
των βιβλίων ή για την υποτροφία και οι λοιπές  λεπτοµέρειες απονοµής 
των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραµµα  και οι 
κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. 
 
  [δ) Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε µεταπτυχιακού προγράµµατος, 
µετά το τέλος κάθε έτους σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι 
ήδη υπότροφός  του, υποτροφία ποσού 650.000 δραχµών. Το ποσό αυτό 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ι.Κ.Υ.] 
 
  "δ"(ε) Στους προπτυχιακούς φοιτητές µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα 
στα οποία φοιτούν, από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997, άτοκα δάνεια και 
οικονοµικές ενισχύσεις για την  κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
τους µε κριτήριο την ατοµική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την 
επίδοσή τους στις σπουδές. 
 
  Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και 
ενισχύσεων αυτών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε 
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  "ε"(στ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό έτος 
1996-1997. 
 
***Η περ.δ'όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 άρθρ.41 Ν.2413/1996 (Α 124), 
   καταργήθηκε και οι επόµενες περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθµούνται σε δ΄ και     
   ε΄µε την παρ.11 του άρθρου 3 του Ν.2158/1993 (Α 109), όπως αυτός     
   συµπληρώθηκε µε το άρθρο 19 του Ν.3369/2005 (ΦΕΚ Α 171/2005). Η ισχύς της  
   παρ.11 του ανωτέρω νόµου αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2005 2006. 
 
 
     *** Το άρθρο 23 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.5 άρθρ.41  
         Ν.2413/1996 (Α 124). 
   
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'  
 



               Αξιολόγηση του έργου  των Α.Ε.Ι. 
  'Αρθρο 24 
   
 ***Το άρθρο 24 καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. ια' του Ν. 
    2327/1995 (Α' 156). 
    -------------------------------------------------------------- 
 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 εδ. στ' 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: 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".       
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
   
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'  
 
             ∆ιακίνηση φοιτητών-Φιλοξενία αλλοδαπών 
    
'Αρθρο 25 
 
  1. Φοιτητές διακινούµενοι µεταξύ ελληνικών και οµοταγών αλλοδαπών 
Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο διαπανεπιστηµιακών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών 
προγραµµάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούµενοι φοιτητές στα 
Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι ελευθέρως διακινούµενοι φοιτητές εγγράφονται ως 
φιλοξενούµενοι φοιτητές, όταν γίνονται δεκτοί από το Α.Ε.Ι. υποδοχής. 
 
  Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, 
που έχουν οι φοιτητές του ιδρύµατος υποδοχής για όσο χρόνο διαρκεί η 
φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα 
συνεργασίας.  
 
  2. Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής, 
κατάταξης ή απόκτησης ακαδηµαϊκού τίτλου στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν 
το διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου 



διακινούνται οι φιλοξενούµενοι φοιτητές, προβλέπει τη δυνατότητα 
χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόµενα Α.Ε.Ι. Στον 
ανωτέρω περιορισµό δεν περιλαµβάνεται η χορήγηση πιστοποιητικού 
σπουδών, ενδεικτικών ή άλλων µη ακαδηµαϊκών τίτλων, η χορήγηση των 
οποίων ανταποκρίνεται προς το χρόνο φοίτησης των φιλοξενούµενων 
φοιτητών και είναι σύµφωνο µε τους όρους και προϋποθέσεις της κείµενης 
εσωτερικής νοµοθεσίας.  
 
  3. Προκειµένου περί φοιτητών εγγεγραµµένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι 
διδακτικές µονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των 
µαθηµάτων και η βαθµολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαµβάνονται υπόψη, 
µεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, 
εφόσον τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένο πρόγραµµα 
συνεργασίας. Στην περίπτωση των ελευθέρως διακινουµένων φοιτητών, η 
άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση του τµήµατος, το οποίο 
αποφασίζει σχετικώς.  
 
  4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α') 
καταργούνται κατά το µέρος τους που αφορά τα Α.Ε.Ι. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
               Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
 
'Αρθρο 26 
 
  1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία  "Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας".  
Το Κέντρο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η γενικότερη ενίσχυση 
και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδας, η µέσω 
αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, η 
οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς ενηλίκους του εξωτερικού και 
του εσωτερικού, η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο 
εξωτερικό και το εσωτερικό, η παραγωγή διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο 
συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας γενικότερα.  
 
  2. Το Κέντρο επιχορηγείται µε κονδύλια του τακτικού προϋπολογισµού 
και του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων, εγγραφοµένων σχετικών 
πιστώσεων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.  
 
  3. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του το Κέντρο µπορεί να 
συνεργάζεται µε υπηρεσίες της Ελλάδας στο εξωτερικό, µε ελληνικά και 
ξένα Α.Ε.Ι. και µε υπηρεσίες και οργανισµούς άλλων κρατών και να 
εφαρµόζει προγράµµατα ανταλλαγής ή µετάκλησης φοιτητών και επιστηµόνων.  
 
  4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν 
την έδρα, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, την έκδοση 
οργανισµού λειτουργίας, τους ειδικότερα επιδιωκόµενους σκοπούς, τους 
πόρους, την περιουσία και την οικονοµική διαχείριση, την υπηρεσιακή και 
πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που έχει 
σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία του νοµικού τούτου προσώπου.  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετο άρθρο 51 Ν.2413/1996 (Α 124) ορίζεται ότι: 
    " 1. Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν 2083/1992 Κέντρο 



Ελληνικής Γλώσσας έχει έδρα το ∆ήµο Καλαµαριάς του Νοµού Θεσσαλονίκης. 
Το Κέντρο συγκαταλέγεται στους  επιστηµονικούς ερευνητικούς φορείς της 
χώρας, αποτελώντας εντεταλµένο ίδρυµα επιστηµονικής περιγραφής και 
τεκµηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. 
  2. Η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 του π.δ/τος 100/1994 (ΦΕΚ 78 Α') 
και την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Φ.12068/82/23008/1994, ορίζεται πενταετής". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'  
 
               Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
 
  1. Ιδρύεται Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) ως αυτοτελές και 
πλήρως αυτοδιοικούµενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, που έχει τη µορφή 
νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα.  
 
  ***Το εδάφιο β'καταργήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.2552/1997  
     (Α 266) 
 
   ***Οι παρ.2-7 καταργήθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν 
      2552/1997 (Α 266) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'  
 
                 ∆ιάφορες διατάξεις 
 
 Αρθρο 28 
 
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Ως πρύτανεις, αντιπρύτανεις, κοσµήτορες σχολών, πρόεδροι τµηµάτων 
και διευθυντές τοµέα εκλέγονται καθηγητές και σε περίπτωση, που δεν 
υπάρχουν υποψήφιοι καθηγητές εκλέγονται αναπληρωτές καθηγητές. ∆εν 
µπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος, που αποχωρεί  λόγω 
συµπλήρωσης του ανώτερου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 
προκηρυσσόµενης θητείας των ανωτέρω αξιωµάτων".  
 
  2. Στο τέλος του εδαφίου δ' της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982, 
προστίθεται η εξής περίοδος: 
 
  "Μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος δεν εκλέγεται, αν δεν συγκεντρώσει το 
ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων του εκλεκτορικού  σώµατος".  
 
  3. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 



 
  "11. Μέλη ∆.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε 
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς 
αποδοχές διάρκειας µέχρι έξι (6) µήνες µετά τη συµπλήρωση τριών χρόνων 
υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή από τη χορήγηση της προηγούµενης όµοιας 
άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται µε την εκπαιδευτική άδεια της παρ. 
3α' του άρθρου αυτού".  
 
  4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 προστίθενται οι ακόλουθοι 
παράγραφοι: 
 
  "4. Η µηνιαία αµοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από 
το εξωτερικό, καθορίζεται ίση µε τις κάθε είδους αποδοχές και 
επιδόµατα, που λαµβάνουν τα οµοιόβαθµα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης 
των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία είναι έγγαµα µε δύο παιδιά και έχουν 
δεκαετή συνολική υπηρεσία. ∆ικαιούνται ακόµα πλήρους ιατροφαρµακευτικής 
και νοσοκοµειακής περίθαλψης, σύµφωνα µε ό,τι ισχύει για τα µέλη 
∆.Ε.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι. 
 
  5. Η αµοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το 
εσωτερικό για να διδάξουν τρεις (3) ή περισσότερες ώρες την εβδοµάδα, 
καθορίζεται στο 1/3 του βασικού τους µισθού, προσαυξανοµένου µε την 
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της 
δεύτερης και στο 1/2, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της τρίτης οµάδας, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο β' της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 
1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α')".  
 
  5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 
 
  "11. Μέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία 
αναλαµβάνουν δίωρο τουλάχιστον εβδοµαδιαίως διδακτικό έργο υποχρεωτικού 
µαθήµατος και σε άλλο τµήµα του ίδιου Α.Ε.Ι., δικαιούνται πρόσθετης 
αµοιβής, ίσης προς το 1/5 των µηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον στο τµήµα 
στο οποίο ανήκουν οργανικώς έχουν  καλύψει το ελάχιστο υποχρεωτικό 
ωράριο διδασκαλίας".  
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.9 του άρθρου 28 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) ορίζει 
 ότι:"Η αµοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
 28 του ν. 2083/1992 βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικείου Α.Ε.Ι..            
" 
 
 
  6. ***Η παρ.6 καταργήθηκε µε την παρ.7 του άρθρου 1 του Ν. 
        2188/1994 (ΦΕΚ Α 18). 
 
  7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθενται 
τα ακόλουθα εδάφια: 
 
  "Με απόφαση της Γ.Σ. του τοµέα ανατίθεται στα µέλη ∆.Ε.Π. των τριών 
ανώτερων µεν βαθµίδων αυτοδύναµο διδακτικό έργο, όπως διαγράφεται στο 
άρθρο 23 παρ. 1, της δε βαθµίδας του λέκτορα απλώς η διδασκαλία 
µαθηµάτων και η άσκηση των υπόλοιπων διδακτικών δραστηριοτήτων της 
διάταξης αυτής. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου 
αυτού λέκτορες, καθώς και όσων ανανεώνεται η θητεία, δεν ισχύουν οι 
ανωτέρω περιορισµοί, αλλά εξακολουθεί να εφαρµόζεται το προϊσχύον 
νοµικό καθεστώς.  
 
  Μεταπτυχιακοί φοιτητές µπορεί να προσλαµβάνονται από τα Α.Ε.Ι. µε 
ωριαία αντιµισθία για να επικουρούν τα µέλη ∆.Ε.Π. στην άσκηση των 
φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία 
εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του οικείου Α.Ε.Ι.".  



 
 "Η πρόσληψη µεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθµός των ωρών 
που καλύπτονται µε τις προσλήψεις αυτές, το αντικείµενο απασχόλησης και 
το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας καθορίζονται µε πράταση του οικείου 
τµήµατος των Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων." 
 
  ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ.7 προστέθηκε ως άνω διά του 
     άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2327/1995 (Α' 156). 
 
  8. Μέλη ∆.Ε.Π., τα οποία µετέχουν στις εισηγητικές επιτροπές ή στα 
εκλεκτορικά σώµατα κατά την εκλογή µελών ∆.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή στις 
συµβουλευτικές ή στις εξεταστικές επιτροπές κατά την εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών σε άλλα Α.Ε.Ι., δικαιούνται να λάβουν οδοιπορικά 
έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση. Το ποσό αυτών ορίζεται µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
  9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθορίζεται κατ' αποκοπήν µηνιαία αποζηµίωση ως ποσοστό 
επί των καταβαλλόµενων αποδοχών τους, στους πρυτάνεις και 
αντιπρυτάνεις, προέδρους και αντιπροέδρους διοικουσών επιτροπών Α.Ε.Ι., 
στους κοσµήτορες των σχολών και στους προέδρους των τµηµάτων, για την 
αντιµετώπιση των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω της 
ιδιότητάς τους αυτής.  
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.6 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) ορίζει 
 ότι:"Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 
 Α') ισχύουν και για τους προέδρους και αντιπροέδρους των Τ.Ε.Ι.." 
 
 
  10. Στο άρθρο 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 12 µε το 
εξής περιεχόµενο: 
 
  "12. Για το διορισµό ή τη διατήρηση από µέλος ∆.Ε.Π. δεύτερης θέσης 
στο δηµόσιο τοµέα, όπου τούτο επιτρέπεται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, απαιτείται άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πλήρως 
αιτιολογηµένη γνώµη της οικείας πανεπιστηµιακής µονάδας. Αν παρέλθει 
τρίµηνο από το χρόνο υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου χωρίς 
να διατυπωθεί γνώµη της πανεπιστηµιακής µονάδας, µπορεί να παρασχεθεί η 
σχετική άδεια και χωρίς τη γνώµη αυτή".  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την  παρ.38 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002. 
"Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992  
εφαρµόζονται για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. µερικής  
απασχόλησης, τα οποία κατέχουν δεύτερη έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα.  
Ως προς τις περιmώσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του  
άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2530/1997". 
 
  11. Μετά την πρώτη περίοδο του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 17 
του ν. 1268/1982, ως ήδη ισχύει, προστίθεται η εξής περίοδος: 
 
  "Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να 
χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές µέχρι ένα (1) µήνα και σε µέλος Ε.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι.".  
 
  12. Ο βασικός µισθός των µελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
των ανώτατων ιδρυµάτων, τα οποία συµπληρώνουν πέντε (5) έτη συνολικής 
υπηρεσίας, εξισώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 1993, µε το βασικό µισθό 
του επίκουρου καθηγητή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.  
 
  13. Μέλη του Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που ακολουθούν για τη µισθολογική 
τους εξέλιξη τις διατάξεις του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α') µπορούν να 



υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 1517/1985, όπως διαµορφώνονται µε την 
προηγούµενη παράγραφο, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται το 
αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Τυχόν διαφορά 
στις συνολικές αποδοχές διατηρείται ως προσωπική διαφορά.  
 
  14. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα προβλήµατα που τυχόν ανακύπτουν από την 
εφαρµογή των παρ. 12 και 13 αυτού του άρθρου.  
 
  15. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 και 35 παρ. 5 του ν. 
1268/1982 και 24 του ν. 1824/1988, καθώς και οι διατάξεις της Φ. 
145.3/Β3/610/4 Μαρτίου 1985 (Β 127/8-3-1985) απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο 76 παρ. 1 
του ν. 1566/1985, πλην της διατάξεως του άρθρου 6 αυτής, όπως ισχύει 
µετά την αντικατάστασή του από την Φ. 145.3/Β3/4469/1985 (ΦΕΚ 498 Β') 
όµοια απόφαση, που κυρώθηκε επίσης µε το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 1566/1985. 
 
  Ειδικοί µεταπτυχιακοί υπότροφοι, των οποίων δεν έχει λήξει η διάρκεια 
της υποτροφίας µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, εξακολουθούν να 
υπάγονται στις ρυθµίσεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας µέχρι τη λήξη της 
ως άνω διάρκειας.  
 
  'Οπου οι κείµενες διατάξεις προβλέπουν τη συµµετοχή Ε.Μ.Υ. στα όργανα 
διοίκησης των Α.Ε.Ι. νοούνται εφεξής µεταπτυχιακοί φοιτητές, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόµου αυτού.  
 
  16. Μέλη ∆.Ε.Π., τα οποία µετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα Α.Ε.Ι., 
Ε.Π.Ι. ή άλλων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων δικαιούνται να 
λαµβάνουν από τους επί µέρους φορείς πρόσθετες αποδοχές ή αποζηµίωση ή 
οποιασδήποτε φύσης απολαβές, οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν κατά 
µήνα το σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών τους. Το ύψος των 
πρόσθετων αυτών αποδοχών καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών ή του διοικούντος το φορέα του προγράµµατος συλλογικού οργάνου, 
λαµβανοµένου υπόψη και του ύψους του συνολικού κόστους του 
συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος.  
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει 
ότι:"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." 
 
 
  17. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1268/1982 εφαρµόζεται 
και επί των διατάξεων του νόµου αυτού.  
 
  18. Η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α') 
δεν εφαρµόζεται καθόσον αφορά τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2227/1994 (Α'129): 
    "Η διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 28 το ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α') 
 έχει εφαρµογή από της ισχύος της και για τα µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών 
 Στις ρυθµίσεις της ίδιας διάταξης εµπίπτουν από 1.1.1994 και οι 
 συνταξιούχοι που διορίζονται σε θέσεις γενικών γραµµατέων υπουργείων, 
 γενικών γραµµατέων προϊσταµένων γενικών γραµµατειών γενικών 
 γραµµατέων περιφερειών και νοµαρχών, καθώς και σε θέσεις προέδρων 
 Ν.Π.∆.∆. και Οργανισµών ή Επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα". 
 
  19. α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη της Συγκλήτου της 
Ακαδηµίας Αθηνών, είναι δυνατή η ίδρυση ειδικού νοµικού προσώπου 
δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της 
περιουσίας της Ακαδηµίας.  
 



  β) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α'), καθώς και 
η παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και επί 
της Ακαδηµίας Αθηνών.  
 
  20. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) µε την 
επωνυµία  "Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσµατος" και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 
Το Ινστιτούτο είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συνδέεται µε 
το Τµήµα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Σκοπός του είναι η βασική και τεχνολογική έρευνα στη φυσική του 
πλάσµατος, την πυρηνική φυσική και την εφαρµοσµένη φυσική, διέπεται δε 
ως προς την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του νόµου αυτού.  
 
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για θέµατα διοίκησης και λειτουργίας και 
διορίζεται µετά από γνώµη του Τµήµατος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης προσωρινός διευθυντής του 
Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν γένει διοίκηση αυτού κατά τη 
µεταβατική περίοδο που απαιτείται για την προσαρµογή του στις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου.  
 
  21. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) µε την 
επωνυµία  "Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιµετώπισης Γενετικών και Κακοήθων 
Νοσηµάτων της Παιδικής Ηλικίας"  και έδρα την Αθήνα. Το Ινστιτούτο 
είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συνδέεται µε το Τµήµα Ιατρικής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνεργάζεται µε το Νοσοκοµείο Παίδων  "Η 
Αγία Σοφία" και τους ιδιωτικούς φορείς - σωµατεία, τα οποία έχουν ήδη 
χρηµατοδοτήσει την εγκατάσταση ειδικής µονάδας στο ανωτέρω νοσηλευτικό 
ίδρυµα.  
 
  Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η συστηµατική µελέτη και έρευνα για την 
αντιµετώπιση των γενετικών και κακοήθων νοσηµάτων της παιδικής ηλικίας, 
καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των 
οστών για τα νοσούντα παιδιά από αιµατολογικά, ανοσολογικά και 
νεοπλασµατικά νοσήµατα. Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση και 
την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου 
αυτού, στο δε διοικητικό του συµβούλιο συµµετέχουν και εκπρόσωποι των 
φορέων που συνεργάζονται µε το Ινστιτούτο, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα 
στην ανωτέρω διάταξη.  
 
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται µετά από γνώµη του Τµήµατος Ιατρικής, ρυθµίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια  για θέµατα διοίκησης και λειτουργίας και 
διορίζεται προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν 
γένει διοίκηση αυτού κατά  τη µεταβατική περίοδο που απαιτείται για την 
προσαρµογή του στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.  
 
  22. Από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94 κάθε κλινική ή εργαστήριο 
διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι µέλος ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του 
καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου και ανήκει στον οικείο 
τοµέα ή στο τµήµα. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές η Γ.Σ. 
του Τµήµατος αποφασίζει για τη διαδικασία µε την οποία ανατίθεται η 
διεύθυνση της κλινικής ή του εργαστηρίου σε έναν από τους. Σε περίπτωση 
που στον τοµέα ή στο τµήµα δεν υπάρχει καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται 
σε αναπληρωτή καθηγητή, που υπηρετεί στον τοµέα ή στο τµήµα, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύει και για το 
χρονικό διάστηµα που δεν υπάρχει ούτε αναπληρωτής καθηγητής η διεύθυνση 
ανατίθεται σε επίκουρο καθηγητή της κλινικής ή του εργαστηρίου κατά την 
ίδια ως άνω διαδικασία.  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.40 άρθρου 14 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78, 
    ορίζεται ότι: 
 "40. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), όπως 



ισχύει, και της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, εφαρµόζονται 
αναλόγως και για τα Πανεπιστηµιακά Μουσεία". 
 
 
  23. Επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη του εδαφίου β' της παρ. 1 του 
άρθρου 10 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') και η εφαρµογή της επεκτείνεται 
και στις περιπτώσεις των τέκνων των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ανωτέρω νόµου, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά υπήρξαν θύµατα µόνο 
απόπειρας ανθρωποκτονίας εξ αιτίας ή εξ αφορµής τροµοκρατικής 
ενέργειας.  
 
  24. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982, όπως 
συµπληρώθηκε µε το εδάφιο ε' της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983, 
προστίθενται τα ακόλουθα: 
 
  "Κατ' εξαίρεση σε τµήµατα των Φιλοσοφικών Σχολών, τα οποία καλύπτουν 
το γνωστικό αντικείµενο περισσότερων µιας επιστηµών, είναι δυνατή η 
οργάνωση και η λειτουργία περισσοτέρων του ενός προγραµµάτων σπουδών, 
τα οποία οδηγούν στη χορήγηση ξεχωριστών πτυχίων αντίστοιχων προς τις 
επιστήµες αυτές. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη της Γ.Σ. του 
Τµήµατος και του Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας, καθορίζονται για κάθε 
τέτοιο πρόγραµµα, ο τίτλος του προγράµµατος και του χορηγούµενου 
πτυχίου, οι τυχόν ειδικεύσεις του πτυχίου, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας 
του προγράµµατος, η διαδικασία και τα κριτήρια των εγγραφοµένων 
φοιτητών στο πρόγραµµα, η αντιστοιχία του πτυχίου, τα θέµατα 
µεταγγραφών και κατατάξεων φοιτητών στο πρόγραµµα, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια".  
 
  25. Ιδρύεται  "Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ξένων Γλωσσών" στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε σκοπό το συντονισµό της διδασκαλίας του 
µαθήµατος της ξένης γλώσσας στα τµήµατά του. Με απόφαση της Συγκλήτου 
ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και την 
έκδοση οργανισµού λειτουργίας.  
 
  26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ∆.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού 
διπλώµατος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειµένου της 
διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει 
έργου των υποψηφίων µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης 
∆.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη κατ' αρχήν µεν της τριµελούς εισηγητικής 
επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώµατος".   
 
  27. Μέλη του Ε.Ε.Π. ειδικότητας καθηγητή φυσικής αγωγής, που κατείχαν 
πριν την έναρξη της ισχύος του ν. 1268/1982 θέσεις του π.δ. 1091/1981 
µε βαθµό Γενικού Επιθεωρητή και 10ο µισθολογικό κλιµάκιο εξοµοιώνονται 
µισθολογικά µε τα µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή των 
Α.Ε.Ι. και λαµβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόµατα, όπως αυτά 
διαµορφώνονται κάθε φορά, εκτός από το ποσό της ερευνητικής χορηγίας.  
 
  28. Μόνιµοι βοηθοί, επιµελητές και επιστηµονικοί συνεργάτες, οι 
οποίοι εκλέγονται ως λέκτορες και δεν ανανεώνεται η θητεία τους µετά τη 
συµπλήρωση της πρώτης τριετίας, επανέρχονται στη θέση την οποία 
κατείχαν πριν από την κρίση εκλογής τους.  
 
  29. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
 
  30. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού 
αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94.  



 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          Αναγνώριση ισοτιµίας Ελληνικού Κολλεγίου Βοστώνης 
            Ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού και φοιτητών 
 
'Αρθρο 29 
 
  Το Ελληνικό Κολλέγιο (HELLENIC COLLEGE), τετραετούς φοίτησης, το 
οποίο έχει ιδρυθεί από την Ελληνική Ορθόδοξη Ιερά Αρχιεπισκοπή Βορείου 
και Νοτίου Αµερικής και λειτουργεί στη Βοστώνη των Ηνωµένων Πολιτειών 
της Αµερικής ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ανθρωπιστικών σπουδών, 
αναγνωρίζεται ως αυτοδιοικούµενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ισότιµο µε 
τα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, καθένα δε από τα ακόλουθα Τµήµατά του 
αναγνωρίζεται ως ισότιµο προς τα αντίστοιχα τµήµατα των ελληνικών 
Α.Ε.Ι. ως εξής: 
 
  α) Τµήµα Ελληνικών Σπουδών (COURSE OF GREEK STUDIES) προς τα Τµήµατα 
Φιλολογίας.  
 
  β) Τµήµατα Εξελικτικής Ψυχολογίας (COURSE OF HUMAN DEVELOPMENT) προς 
τα Τµήµατα Ψυχολογίας και  
 
  γ) Τµήµα Στοιχειώδους Εκπαίδευσης (COURSE OF ELEMENTARY EDUCATION) 
προς τα Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.  
 
  2. Οι παρεχόµενοι από τα Τµήµατα αυτά τίτλοι είναι ισότιµοι µε τα 
πτυχία που χορηγούνται από τα ανωτέρω τµήµατα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Με 
προεδρικό διάταγµα, στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το 
περιεχόµενο σπουδών και το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
∆ΙΚΑΤΣΑ, που συνεργάζεται µε τα αντίστοιχα Τµήµατα των ελληνικών 
Α.Ε.Ι., µπορεί να αναγνωρισθεί και η αντιστοιχία και η καθόλα  
εξοµοίωση των τίτλων αυτών µε τα ελληνικά πτυχία χωρίς την τήρηση άλλης 
διαδικασίας.  
 
  3. Φοιτητές, που έχουν εγγραφεί πριν από την ως άνω αναγνώριση, 
απολαµβάνουν των πλεονεκτηµάτων της ισοτιµίας και αντιστοιχίας, εφόσον 
το µεγαλύτερο µέρος της προβλεπόµενης διάρκειας της φοίτησής τους 
διανύθηκε υπό το καθεστώς αυτών.  
 
  4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρµοδίως ότι εξέλιπε 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της 
ισοτιµίας του Κολλεγίου ή των Τµηµάτων του και της αντιστοιχίας των 
χορηγούµενων από αυτά τίτλων, αίρεται, µε προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ∆ΙΚΑΤΣΑ, εν όλω ή εν µέρει η ανωτέρω 
αναγνώριση από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος της εκδόσεως του διατάγµατος.  
 
  5. Οι συνέπειες της άρσης της ισοτιµίας ή της αντιστοιχίας 
αναφέρονται στους εγγραφόµενους φοιτητές στα αντίστοιχα Τµήµατα του 
Κολλεγίου µετά την άρση αυτή.  
 
  6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ελληνικού Κολλεγίου και του 
οικείου Τµήµατος της ηµεδαπής, µπορεί να παρέχεται άδεια σε µέλη ∆.Ε.Π. 
των αντίστοιχων ελληνικών Τµηµάτων, προκειµένου να διδάξουν και να 



µετάσχουν στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό εν γένει έργο των 
αναφερόµενων στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού Τµηµάτων του 
Κολλεγίου για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να 
είναι µικρότερο από ένα διδακτικό εξάµηνο. Στην περίπτωση αυτήν τα µέλη 
∆.Ε.Π. δικαιούνται να λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους, καθώς και 
επιµίσθιο από το Ελληνικό Κολλέγιο, που καθορίζεται από τούτο. 
 
  7. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να παρέχεται σε καθηγητές του 
Ελληνικού Κολλεγίου, που συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα τα οποία 
απαιτούνται για εκλογή σε θέση τουλάχιστον επίκουρου καθηγητή, έγκριση 
διδασκαλίας σε Τµήµατα ελληνικών Α.Ε.Ι.  Στην περίπτωση αυτήν οι 
ανωτέρω καθηγητές δικαιούνται να λαµβάνουν για όσο χρόνο διαρκεί η 
έγκριση διδασκαλίας αποδοχές επισκέπτη καθηγητή.  
 
  8. Με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των Τµηµάτων του Ελληνικού 
Κολλεγίου και των αντίστοιχων Τµηµάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόµου αυτού, είναι δυνατή η εγγραφή και 
φοίτηση για ορισµένα διδακτικά εξάµηνα ή έτη οµογενών Ελλήνων φοιτητών 
του Κολλεγίου, που γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, σε Τµήµατα 
Ελληνικών Α.Ε.Ι. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η εγγραφή και 
φοίτηση Ελλήνων φοιτητών σε αντίστοιχα Τµήµατα του Κολλεγίου.  Ο χρόνος 
φοίτησης και η επιτυχής παρακολούθηση µαθηµάτων ή διδακτικών µονάδων 
στο Τµήµα υποδοχής υπολογίζονται και θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν 
στο Τµήµα προέλευσης.  
 
  Με αποφάσεις του συλλόγου καθηγητών της Θεολογικής Σχολής  "Τίµιος 
Σταυρός" και των γενικών συνελεύσεων των Θεολογικών Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται µε τις ίδιες ως άνω 
προϋποθέσεις και αποτελέσµατα η ανταλλαγή φοιτητών µεταξύ των 
Θεολογικών τούτων Σχολών.  
 
  9. Κατά το χρόνο φοίτησής τους, τόσο οι 'Ελληνες φοιτητές όσο και  οι 
οµογενείς φοιτητές του Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής θεωρούνται 
υπότροφοι του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και καταβάλλονται 
σε καθένα από αυτούς µηνιαία αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε απόφαση 
του ∆.Σ. του Ι.Κ.Υ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων. 
 
"Στους φοιτητές των παρ. 8 και 9 περιλαµβάνονται, εκτός των 
προπτυχιακών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής Σχολής "Τίµιος 
Σταυρός" της Βοστώνης και των Θεολογικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
 
  Με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου είναι δυνατή η 
εγγραφή Και φοίτηση για ένα έτος των οµογενών µεταπτυχιακών φοιτητών 
στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα των Τµηµάτων των Θεολογικών Σχολών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφόσον είναι κάτοχοι του τίτλου 
master οf Divinity. 
 
  Αναλόγως εmτρέπεται σε Ελληνες πτυχιούχοuς των Θεολογικών Τµηµάτων 
των Ελληνικών Α.Ε.Ι., η εγγραφή και φοίτηση στο µεταπτχιακό πρόγραµµα 
του master οf Theology της Θεολογικής Σχολής της Βοστώνης. 
 
  Κατά το χρόνο της φοίτησής τους και οι δύo κατηγορίες των 
µεταπτυχιακών φοιτητών θεωρούνται υπότροφοι του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών (I.Κ.Γ.) και καταβάλλεται σε αυτούς µηνιαία αποζηµίωση, το 
ύφος της οποίας καθορίζεται από το ∆.Σ. του I.Κ.Γ. και εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
  Ο συνολικός αριθµός των θέσεων των υποτροφιών ορίζεται σε τρεις (3) 
για καθεµία από τις δύo αυτές κατηγορίες". 
 
 



 *** Τα άνω εντός " " προστέθηκαν στο τέλος της παρ.9 µε την παρ.12β άρθρου      
14 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α'78/14.03.2000.  
 
  10. Ο συνολικός αριθµός των οµογενών φοιτητών, καθώς και των Ελλήνων 
φοιτητών, που δικαιούνται να λαµβάνουν την ανωτέρω υποτροφία από το 
Ι.Κ.Υ., δεν µπορεί να είναι ανώτερος από δέκα (10) κάθε έτος για 
καθεµία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Πέραν του αριθµού αυτού είναι 
επιτρεπτή η ανταλλαγή φοιτητών µεταξύ των ανωτέρω Τµηµάτων και Σχολών 
µε την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις χωρίς όµως καµία 
οικονοµική επιβάρυνση του Ι.Κ.Υ. ή των Τµηµάτων και των Σχολών.  
 
 
'Αρθρο 30 
 
  1. α) Στο τέλος της παρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται 
εδάφιο στ' που έχει ως εξής: 
 
  "στ. τµήµα αξιολόγησης". 
 
  β) Συνιστάται έκτη θέση αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(Π.Ι.) ο οποίος προεδρεύει του τµήµατος αξιολόγησης.  
 
  γ) Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Π.Ι. µπορεί να ορίζεται και µη εν 
ενεργεία καθηγητής Α.Ε.Ι. 
 
  δ) Στον πρόεδρο του Π.Ι. καταβάλλονται αποδοχές γενικού γραµµατέα 
υπουργείου. Στον αντιπρόεδρο  του Π.Ι., που είναι µέλος ∆.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
  ε) Ως υποδιευθυντές στα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) 
µπορούν να ορίζονται και πάρεδροι του Π.Ι. 
 
  2. (α' Από τη δηµοσίευση του παρόντος, 'Ελληνες υπήκοοι ή 'Ελληνες το 
γένος, οι οποίοι µε πτυχίο αλλοδαπής και µόνο σχολής, αναγνωρισµένο ως 
ισότιµο και αντίστοιχο προς το πτυχίο παιδαγωγικού τµήµατος ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή ελληνικής παιδαγωγικής ακαδηµίας ή σχολής νηπιαγωγών, έχουν 
εγγραφεί ή θα εγγράφονται στο µέλλον στους πίνακες διοριστέων 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, διορίζονται µόνο µετά από 
φοίτησή τους επί δύο ακαδηµαϊκά έτη στα παιδαγωγικά τµήµατα των 
ελληνικών Α.Ε.Ι. Η φοίτηση αυτή πιστοποιείται µε τη χορήγηση ειδικής 
βεβαίωσης. Για όσους µέχρι σήµερα υποβλήθηκαν σε διαδικασία εξετάσεων ή 
δοκιµασιών για την αναγνώριση της ισοτιµίας και αντιστοιχίας των τίτλων 
του, η φοίτηση περιορίζεται σε ένα ακαδηµαϊκό έτος).  
  β' Μετά την υποβολή της ειδικής βεβαίωσης παρακολούθησης των 
µαθηµάτων στα παιδαγωγικά τµήµατα των ελληνικών Α.Ε.Ι., οι υποψήφιοι 
του παρόντος άρθρου διορίζονται µε τη σειρά που είχαν αρχικά εγγραφεί 
στους πίνακες διοριστέων).  
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ.8 άρθρ.9  Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005 (έναρξη  
ισχύος από 31.8.2005) ορίζεται ότι: 
"8. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 περ. α' και β' του ν.  
2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α') και του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α')  
για τους κατόχους πτυxίων από κράτη -µέλη της Ευρωπαικής Ενωσης. 
 Για τους κατόχους πτυxίων αλλοδαπής χωρών εκτός της Ευρωπαικής 'Ενωσης  
εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις αυτές, επιφυλασσοµένου του εδαφ. γ' της  
παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'). 
 Για όσους ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 του ν.  
2083/1992 και 10 του ν. 2327/1995 και προσκοµίσουν βεβαίωση παρακολούθησης  
του προγράµµατος µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η προϋπηρεσία σε  
σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας  
και Θρησκευµάτων προσµετράται για την ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών  
και ωροµισθίων, εφόσον αυτή έχει παρασχεθεί µετά την αναγνώριση της ισοτιµίας  



και αντιστοιχίας του mυxίου της αλλοδαπής". 
 
  γ) Οι διατάξεις των εδαφ. α' και β' δεν εφαρµόζονται για τους 
πτυχιούχους της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Λευκωσίας Κύπρου, του Ελληνικού 
Κολλεγίου και της Ακαδηµίας του Αγίου Βασιλείου της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής.  
 
  δ) Τα θέµατα, που αφορούν στον αριθµό εγγραφοµένων σε κάθε Α.Ε.Ι., 
τον αριθµό και το είδος των µαθηµάτων, τον τρόπο εξέτασης και 
αξιολόγησής τους, τον τρόπο πιστοποίησης της φοιτήσεώς τους, τη 
διαδικασία χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, 
ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη των παιδαγωγικών τµηµάτων των Α.Ε.Ι. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. γ' του Ν. 2327/1995 (Α' 156): 
 "Για τους πτυχιούχους των παιδαγικών σχολών και των παιδάγωγικών 
τµηµάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγράφονται εφεξής στους πίνακες 
διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών εφαρµοζεται το άρθρο 30 παράγραφος του 
ν. 2083/1992". 
 
  3. Η παρ. 16 του κεφ. Α' του άρθρου 25 του ν. 1566/1985 ισχύει και 
για τους παρέδρους µε θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
 
  4. Σε θέσεις κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 πληροφορικής ιδιωτικών σχολείων 
µπορούν να µετατάσσονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ιδιωτικά 
σχολεία και διαθέτουν αντίστοιχα προσόντα προς τους εκπαιδευτικούς του 
∆ηµοσίου, οι οποίοι δικαιούνται µετατάξεως σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α').  Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής 
της παραγράφου αυτής.  
 
  5.Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1966/1991 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "Στην παρ. 2 της περιπτώσεως Ε' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 
προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:  Κατ' εξαίρεση στους Κύπριους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τους 
εκπαιδευτικούς συζύγους αυτών η άδεια χωρίς αποδοχές µπορεί να 
παραταθεί για 2 επιπλέον σχολικά έτη, στην περίπτωση εγκατάστασής τους 
στην Κύπρο".   
      
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει ότι: 
"Η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε κύπριους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε  
τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'),10 του ν. 1966/ 
1991 (ΦΕΚ 147 Α') και 30 του ν. 2083/1992 παρατείνεται µέχρι 31.8.1994.  
Απο την ηµεροµηνία αυτη καταργούνται οι διατάξεις του αρθρου 10 παρ. 2 του 
ν. 1966/1991 και του άρθρου 30 παρ. 5 του ν.2083/1992. Για τους  
ανωτέρω εκπαιδευτικούς εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16, Κεφάλαιο  
Γ, παρ. 9 του ν. 1566/1985." 
 
 
  6. Στα λειτουργούντα τµήµατα των τεχνικών - επαγγελµατικών λυκείων 
(Τ.Ε.Λ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του 
άρθρου 111 του ν. 1892/1990 µπορούν να φοιτούν και απόφοιτοι των 
Τ.Ε.Λ., καθώς και των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων.  
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) ορίζει 
ότι:"Στις ρυθµίσεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 
Α') υπάγονται και οι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από ενιαία πολυκλαδικά 
λύκεια (Ε.Π.Λ.) ή τεχνικά και επαγγελµατικά λύκεια (Τ.Ε.Λ.), που 
αποφοιτούν από τµήµατα ειδικότητας των τεχνικών και επαγγελµατικών 
λυκείων (Τ.Ε.Λ.) της παρ.7 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') 



και της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α')." 
 
 
   7. Συνιστώνται µία (1) θέση Συντονιστική Συµβούλου των σχολείων της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.) και τρεις (3) θέσεις Αναπληρωτή 
Συντονιστή Συµβούλου, δύο (2) για τα σχολεία της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και µία (1) για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας, µε τετραετή 
θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται.  
 
  Η επιλογή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου (∆.Σ.) της 
Φ.Ε.  Τα προσόντα, οι ειδικότερες αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Συµβούλου των Αναπληρωτών Συντονιστή Συµβούλου ως και κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από εισήγηση του ∆.Σ. της Φ.Ε. 
 
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι αποδοχές του Συντονιστή Συµβούλου και των 
Αναπληρωτών Συντονιστή Συµβούλου. 
 
  8. Στη ρύθµιση της διατάξεως του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2009/1992 
(ΦΕΚ 18 Α') υπάγονται και όσοι κατά τη δηµοσίευση του παραπάνω νόµου 
εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν ως σχολικοί σύµβουλοι της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του ν. 
1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α') κατείχαν θέση από τις αναφερόµενες στο άρθρο 21 
παρ. 1 του τελευταίου τούτου νόµου. 
 
  9. α) Στο άρθρο 5 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 10 ως 
ακολούθως: 
 
  "10. Μέρος των σπουδών του ΙΕΚ µπορεί να πραγµατοποιείται σε ιδρύµατα 
ή παραγωγικές µονάδες της αλλοδαπής. Σε τµήµατα των ΙΕΚ µπορεί η 
διδασκαλία να γίνεται σε ξένη γλώσσα".  
 
  β) Στο άρθρο 8 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 6 ως 
ακολούθως: 
 
  "6. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ. µπορούν, µε απόφασή 
τους που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζουν 
σε προϊσταµένου υπηρεσιακών µονάδων του Ο.Ε.Ε.Κ. ορισµένες αρµοδιότητές 
τους ή το δικαίωµα να υπογράφουν, κατά περίπτωση, "µε εντολή Προέδρου" 
ή "µε εντολή Αντιπροέδρου".  Η αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα 
του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του 
άρθρου 7 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 
3 του ν. 1256/1982 και του ν. 1505/1984, καταβάλλεται από την 
ηµεροµηνία συγκρότησης του ∆.Σ. αυτού. Στον πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. 
καταβάλλονται µηνιαίως έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, τα οποία 
καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων. Οι δικαιούµενες  από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο 
του Ο.Ε.Ε.Κ. αποδοχές και αποζηµιώσεις καταβάλλονται από την ηµεροµηνία 
διορισµού τους".   
 
  γ) Στο άρθρο 11 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 7 ως 
ακολούθως: 
 
  "7. Για την αντιµετώπιση των δαπανών λειτουργίας, καθώς και 
µισθοδοσίας και αποζηµιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ. 
συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
πάγιες προκαταβολές σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για το λογιστικό 
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου".  
 
  10. Συνιστώνται και στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές Θεσσαλονίκης 
και Βελλάς αντίστοιχες οργανικές θέσεις, όπως προβλέπονται από την παρ. 



2 του άρθρου 10 του ν. 1999/1991 (ΦΕΚ 206 Α'). Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζεται ως προς την οργάνωση και λειτουργία των σχολών αυτών η παρ. 
3 της διάταξης αυτής.  
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο µόνο της ΥΑ 6451/Α2/2004    
  (ΦΕΚ Β΄ 105/26.1.2004) ορίζεται ότι: 
"Οι οργανικές θέσεις καθηγητών των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, που  
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 2 του Π.∆. 292/1977, 7 του Π.∆.  
1025/1977, 48 του Ν. 1143/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 1249/1981, 10  
του Ν. 1999/1991 και 30 παρ. 10 του Ν. 2083/1992, και οι οποίες είναι ενιαία  
διαβαθµισµένες στις βαθµίδες Α, Β, και Γ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
άρθρου  
6 παρ. 6 του Ν. 1517/1985, ως θέσεις Καθηγητών Ανωτέρων Παιδαγωγικών Σχολών,  
ορίζονται συνολικά σε τριάντα έξι (36) και ανακατανέµονται κατά Α.Ε.Σ. ως  
ακολούθως: 
 α. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών δέκα (10) εκ των οποίων εννέα (9)  
Θεολόγων και µία (1) Μουσικών. 
 
 β. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης δέκα (10) εκ των οποίων εννέα  
(9) Θεολόγων και µία (1) Μουσικών. 
 
 γ. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων οκτώ (8) εκ των οποίων έξι  
(6) Θεολόγων και δύο (2) Μουσικών. 
 
 δ. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης οκτώ (8) εκ των οποίων έξι  
(6) Θεολόγων και δύο (2) Μουσικών." 
 
 
 
 
  11. Το Τµήµα Τεχνολόγων Ορυχείων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών 
του Τεχνολογικού Ιδρύµατος Κοζάνης, το οποίο ιδρύθηκε µε το προεδρικό 
διάταγµα 166 (ΦΕΚ 78 Α'/18-5-1992) θεωρείται ότι λειτουργεί νόµιµα από 
το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1989-90. 
 
  12. Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11 παράγραφοι 2 και 4 έως 9, 12, 
13 και 14 του ν. 1586/1986 εφαρµόζονται και για το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων για το οποίο δεν έχει εκδοθεί νέος 
οργανισµός. Αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια για την επιλογή προϊσταµένων 
οργανικών µονάδων είναι τα λειτουργούντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 1586/1986. 
 
  13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί 
να µετατρέπονται κοινά σχολεία σε πειραµατικά, καθώς και πειραµατικά 
σχολεία σε κοινά. Η διάταξη αυτής της παραγράφου ισχύει από 15.5.1991. 
 
  14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, µπορεί να καθορίζεται µειωµένο διδακτικό ωράριο για 
τις µητέρες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η µείωση θα ισχύει από την ηµέρα γέννησης 
του τέκνου και εφόσον βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι µεγαλύτερη των 
δύο ωρών εβδοµαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια.  
 
  15. α) Στους προσωρινούς αναπληρωτές, ασχέτως αν έχουν ή όχι πτυχίο 
της ΠΑ.Τ.Ε.Σ. - Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., στους ωροµίσθιους, ιδιώτες και δηµόσιους 
υπαλλήλους, και στους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, εκκλησιαστικής και 
ιδιωτικής εκπαίδευσης καταβάλλεται η αποζηµίωση διδακτικών τριµήνων του 
ν. 1824/1988, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.  
 
  β) Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από το χρόνο κατά τον οποίο 
αµφισβητήθηκε η νοµιµότητα της καταβολής της. Καταβολές που έχουν γίνει 
µέχρι της ισχύος του νόµου αυτού θεωρούνται νόµιµες.  



 
  16. Το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών µονάδων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εµπορικής 
Ναυτιλίας και καταργήθηκαν, συγχωνεύθηκαν ή µεταφέρθηκε η έδρα τους ή 
ανεστάλη η λειτουργία τους, µετατάσσεται σε σχολικές µονάδες 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, που εδρεύουν στην εκπαιδευτική περιφέρεια όπου 
βρισκόταν η έδρα της σχολικής µονάδας του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας, η οποία καταργήθηκε, συγχωνεύθηκε ή µεταφέρθηκε ή ανεστάλη η 
λειτουργία τους. Η µετάταξη γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και σε κενή θέση κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, που υποβάλλεται 
στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας εντός τριών µηνών από της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφόσον έχουν αποκτήσει δικαίωµα διορισµού στη δηµόσια εκπαίδευση οι 
σύγχρονοί του µε τη λήψη του πτυχίου που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση 
διορισµού για τον κλάδο στον οποίο ζητείται η µετάταξη. Αν δεν υπάρχει 
κενή θέση, η µετάταξη γίνεται µε µεταφορά της θέσεως, που κατέχει ο 
µετατασσόµενος. Η θέση αυτή µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την απόφαση της 
µετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις του οικείου κλάδου.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
          Κύρωση της από 20/1/1992 σύµβασης διακανονισµού 
          µεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και της Α.Ε. 
          "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆οξιάδη - Σύµβουλοι για Ανάπτυξη και  
                    Οικιστική Α.Ε." 
 
'Αρθρο 31. 
 
  Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε (20 Ιανουαρίου 1992) η µεταξύ του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και της Ανωνύµου Εταιρείας  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."  υπογραφείσα σύµβαση, καθώς 
και οι µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων υπογραφείσες την 26η Μαρτίου 1992 
και 27η Μαϊου 1992 παρατάσεις ισχύος της ανωτέρω συµβάσεως, που έχουν 
ως εξής: 
 
  "Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 ΚΑΙ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Ε.  "ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".  
 
  Στην Πάτρα σήµερα 20.1.1992 και στα Γραφεία του ιδρύµατος στην 
Πανεπιστηµιούπολη αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουργιώτης, Πρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύµφωνα µε το νόµο και την 
ιδιότητα αυτή το 'Ιδρυµα, κατόπιν των υπ' αριθµ. 155/23.10.1991 και 
160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου, των υπ' 
αριθµ. 229/25.1.90 και 255/7.1.92 αποφάσεων του Οικονοµικού Συµβουλίου 
του Ιδρύµατος καθώς και της υπ' αριθµ. 455/4.7.89 αποφάσεως του 
Τεχνικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος και αφετέρου οι κ.κ. Κων/νος Μανιώτης 
του Βασιλείου, Πρόεδρος ∆/νων Σύµβουλος της εν Αθήναις εδρευούσης 
ανωνύµου εταιρείας  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - Α.Ε."  και Αθανάσιος Τσοµπανόπουλος του Γεωργίου, Νοµικός 
Σύµβουλος αυτής ως νόµιµοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας δυνάµει της 
υπ' αριθµ 45/11.9.89  αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της (ΦΕΚ τ. 
Α.Ε.  και Ε.Π.Ε.  1070/30.4.1990) συνοµολόγησαν και συναποδέχθησαν τα 
εξής: 
 
  1. Οι συµβαλλόµενοι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  και "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - 



ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",  που θα 
καλείται παρακάτω χάριν συντοµίας  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η",   υπέγραψαν στις 
6 Οκτωβρίου 1973 τις πιο κάτω τρεις συµβάσεις, µε τις οποίες το 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ανέθεσε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η, αφενός την εκπόνηση 
των µελετών που αναφέρονται σε αυτές και αφετέρου την επίβλεψη της 
κατασκευής των υπό των µελετών προβλεποµένων έργων.  
 
  Οι συµβάσεις αυτές είναι: 
 
  I. Σύµβαση  "Εκπονήσεως Κτιριακών Μελετών Φυσικοµαθηµατικής και 
Πολυτεχνικής Σχολής Αστρονοµικού - Ιονοσφαιρικού - Μετεωρολογικού 
Σταθµού, Πειραµατικών Σχολείων Βοτανικού Κήπου και Κεντρικών 
Λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Πατρών" 
 
  II. Σύµβαση  "Εκπονήσεως Μελετών Εξωτερικών ∆ικτύων Υποδοµής και 
∆ιαµορφώσεως Ελευθέρων Χώρων και Εκπαιδευτικού Εξοπλισµού και 
Επιπλώσεως του Πανεπιστηµίου Πατρών" και 
 
  III. Σύµβαση  "Επίβλεψης Κατασκευής Κτιρίων και Εξωτερικών 'Εργων του 
Πανεπιστηµίου Πατρών",  
 
  Τέλος στις 19 ∆εκεµβρίου 1979 οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν τέταρτη 
σύµβαση, µε την οποία το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ανέθεσε στο ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΟΞΙΑ∆Η τη σύνταξη της µελέτης "Εκπόνηση Πλήρους Μελέτης Συγκροτήµατος 
των Κτιρίων των Προκλινικών Εδρών και Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών".  
 
  2. Οι πρώτες τρεις από 6 Οκτωβρίου 1973 άνω συµβάσεις τροποποιήθηκαν 
από τους συµβαλλόµενους, µε την από 3 Φεβρουαρίου 1979 τροποποιητική 
σύµβαση προκειµένου: 
 
  α. Να εναρµονισθούν µε το ισχύον εν τω µεταξύ νέο νοµικό πλαίσιο για 
τις προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών και για την αµοιβή των µελετητών.  
 
  β. Να απεµπλακούν από τη Σύµβαση µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα, όπως εζήτησε 
το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων και  
 
  γ. Να τροποποιηθεί η σύµβαση για τη µελέτη του εκπαιδευτικού 
εξοπλισµού και της επιπλώσεως και να µειωθεί το αντικείµενο της 
επιβλέψεως. 
 
  3. Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των ως άνω τεσσάρων συµβάσεων, 
προέκυψαν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών αµφισβητήσεις και σοβαρές 
διαφωνίες.  
 
  4. Εν όψει των ως άνω διαφωνιών και αµφισβητήσεων, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ και το ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η, µετά από σχετικές διαπραγµατεύσεις, 
απεφάσισαν να προχωρήσουν στον ακόλουθο, εντός των νοµίµων πλαισίων και 
των κανόνων καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, διακανονισµό: 
 
  α. Το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Γραφείο ∆οξιάδη δέχονται και 
συνοµολογούν ότι οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Γραφείου ∆οξιάδη από 
αµοιβές κ.λ.π.  δαπάνες που πηγάζουν από τις προαναφερθείσες συµβάσεις 
ανήρχοντο κατά την 1.7.89 στο ποσό των 226.000.000 δραχµών.  
 
  β. Επί του ως άνω ποσού, το οποίο τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν δίκαιο 
και εύλογο και ως οφειλόµενο στο Γραφείο ∆οξιάδη, από 1.7.89 και µέχρις 
υπογραφής της παρούσης θα υπολογίζεται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 18 
του ν. 1974/1991 τόκος υπερηµερίας.  
 
  γ. Οι οφειλόµενοι κατά τ' ανωτέρω από 1.7.89 µέχρι σήµερα (20.1.1992) 
τόκοι ανέρχονται στο ποσόν των 103.093.660 δρχ.  



 
  δ. Το συνολικό οφειλόµενο από το Πανεπιστήµιο Πατρών στο Γραφείο 
∆οξιάδη ποσό, από κεφάλαιο και τόκους που ανέρχονται σε 329.093.660 
δραχµές, θα καταβληθεί ως εξής: 
 
  i. 145.000.000 δρχ. εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την κυκλοφορία 
του ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί ο κυρωτικός νόµος,  
 
  ii. 81.000.000 δρχ. εντός µηνός από την κυκλοφορία του ΦΕΚ στο οποίο 
έχει δηµοσιευθεί ο ως άνω νόµος και  
 
  iii. το υπόλοιπο εκ δραχµών 103.093.660 εντός τετραµήνου από της 
δηµοσιεύσεως του νόµου. 
 
  ε. Συµφωνείται και συνοµολογείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι σε 
περίπτωση µη εµπρόθεσµης κατά τα άνω εξόφλησης των ως άνω ποσών θα 
οφείλεται τόκος υπερηµερίας µε το προβλεπόµενο από την παρούσα σύµβαση 
επιτόκιο.  
 
  Ο τόκος υπερηµερίας θα υπολογίζεται µετά πάροδο ενός µηνός από την 
καθυστέρηση καταβολής των ως άνω ποσών.  
 
  5. ∆ια της εν λόγω ρυθµίσεως: 
 
  α. Ικανοποιούνται πλήρως όλες οι αξιώσεις του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΟΞΙΑ∆Η κατά 
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και δια µελλοντική ακόµη αιτία που πηγάζει από 
τις υπογραφείσες άνω τέσσερις συµβάσεις ή δι' οιονδήποτε άλλον λόγον 
και αιτία µη υπαρχούσης οιασδήποτε άλλης εκκρεµότητος µεταξύ των 
συµβαλλοµένων.  
 
  β. Εξοφλούνται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις και ρητώς τα συµβαλλόµενα 
µέρη συµφωνούν και θεωρούν από σήµερον αυτοµάτως λελυµένες τις από 6 
Οκτωβρίου 1973 και την από 19 ∆εκεµβρίου 1979 τέσσερις συµβάσεις, τα δε 
συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται µετά ταύτα πάσης αξιώσεως και 
δικαιώµατος, ενδίκου βοηθήµατος περί προσβολής ή διαρρήξεως του 
παρόντος δι' οιονδήποτε λόγον και αιτίαν.  
 
  γ. Το ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η  µε τη δηµοσίευση του κυρωτικού νόµου: 
 
  1. Θα παραιτηθεί, των ασκηθεισών αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και 
άλλων ενδίκων βοηθηµάτων, καταργουµένων των εκκρεµουσών δικών ενώπιον 
οιουδήποτε δικαστηρίου ως και της εκτελέσεως οιασδήποτε εκδοθησοµένης 
κατά του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ δικαστικής αποφάσεως εκ της αιτίας αυτής 
και 
 
  2. Θα γνωστοποιήσει προς το ΤΕΕ, ότι ικανοποιήθησαν δια της παρούσης 
συµβάσεως οι απαιτήσεις του, ότι δεν έχουν αντικείµενο οι επ' ονόµατι 
του ΤΕΕ ασκηθείσες προσφυγές υπέρ των οποίων παρενέβη προσθέτως το 
Γραφείο ∆ΟΞΙΑ∆Η και ότι πρέπει να παραιτηθεί αυτών καταργουµένων όλων 
των εκκρεµών δικών.  
 
  6. Ρητώς συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι η παρούσα σύµβαση 
και συµφωνία ισχύει και δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη υπό την αίρεση 
της νοµοθετικής κυρώσεως του άνω διακανονισµού και µέχρι της 26.3.92.  
Εάν η παρούσα σύµβαση κυρωθεί µέχρι της 26.3.1992, αλλά δεν έχει 
δηµοσιευθεί ο ψηφισθείς νόµος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι της 
ιδίας ηµεροµηνίας, η σύµβαση παρατείνεται µέχρι της δηµοσιεύσεως του 
κυρωτικού νόµου στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση που δεν γίνει νοµοθετική κύρωση 
µέχρι της 26.3.1992, η παρούσα σύµβαση ουδεµία δέσµευση συνεπάγεται δια 
τα συµβαλλόµενα µέρη, θεωρείται ως ουδέποτε γενοµένη, το δε περιεχόµενο 
αυτής δεν δύναται να αποτελέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο αποδεικτικό 
στοιχείο σε βάρος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΟΞΙΑ∆Η, µη 
λαµβανοµένου υπ' όψη, ουδέ επιτρεποµένης της επικλήσεώς του, ενώπιον 



οιουδήποτε ∆ικαστηρίου.  
 
  7. Οι κάθε φύσεως φόροι (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ επί του 
κεφαλαίου και των τόκων) και λοιπά δικαιώµατα, τέλη, εισφορές υπέρ του 
∆ηµοσίου και τρίτων, βαρύνουν το ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η το οποίο υποχρεούται 
και στην καταβολή τους.  Η υποχρέωση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
εξαντλείται αποκλειστικώς και µόνον στην καταβολή των υπό της 
παραγράφου 4δ της παρούσης προβλεποµένων ποσών.  
 
  Αυτά συνεφώνησαν  τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη και υπέγραψαν την παρούσα 
συµφωνία ως κάτωθι: 
 
        ∆ια το                                 ∆ια το                      
  Πανεπιστήµιο Πατρών                     "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - 
                                           ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ  
                                           ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ  
     Ο Πρύτανης                            ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." 
 
  ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ α. Υπογραφή Κων/νος Μανιώτης  
                       β. Υπογραφή Αθ. Τσοµπανόπουλος 
 
  Β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
  ΤΗΣ ΑΠΟ 20/1/1992 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 
ΚΑΙ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ".  
 
  Στην Πάτρα σήµερα 26/3/1992 και στα Γραφεία του Ιδρύµατος στην 
Πανεπιστηµιούπολη, αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουργιώτης, Πρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύµφωνα µε το νόµο και την 
ιδιότητα αυτή το 'Ιδρυµα, κατόπιν των υπ' αριθµ. 155/23.10.1991 και 
160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου, των υπ' 
αριθµ. 229/25.1.1990 και 255/7.1.1992 αποφάσεων του Οικονοµικού 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος, καθώς και της υπ' αριθµ. 455/4.7.1989 
αποφάσεως του Τεχνικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος και αφετέρου οι κ.κ. 
Κων/νος Μανιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος ∆/νων Σύµβουλος της εν Αθήναις 
εδρεούσης ανωνύµου εταιρείας  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - Α.Ε.  και Αθανάσιος Τσοµπανόπουλος του Γεωργίου, 
Νοµικός Σύµβουλος αυτής ως νόµιµοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας 
δυνάµει της υπ' αριθµ. 45/11.9.1989 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1070/30.4.1990) συνοµολόγησαν 
και συναποδέχθησαν τα εξής: 
 
  Παρατείνουν δια της παρούσης την από 20.11.1992 Σύµβαση µεταξύ του 
Πανεπιστηµίου Πατρών και της  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."  µέχρι και 31/5/1992, υπό τους ίδιους όρους και 
συµφωνίες που διαλαµβάνονται στην από 20.1.1992 Σύµβαση. 
 
        Για το                                 Για το  
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                     ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - 
                                           ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
                                           ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
                                           ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
  ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ   
                                           ΑΘΑΝ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
  Γ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
  ΤΗΣ ΑΠΟ 20/1/1992 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 
ΚΑΙ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ".   



 
  Στην Πάτρα σήµερα 27/5/1992 και στα Γραφεία του Ιδρύµατος στην 
Πανεπιστηµιούπολη, αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουριώτης, Πρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύµφωνα µε το νόµο και την 
ιδιότητα αυτή το 'Ιδρυµα, κατόπιν των υπ' αριθµ.  155/23.10.1991 και 
160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου, των υπ' 
αριθµ.  229/25.1.1990 και 255/7.1.1992 αποφάσεων του Οικονοµικού 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος, καθώς και της υπ' αριθµ.  455/4.7.1989 
αποφάσεως του Τεχνικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος και αφετέρου οι κ.κ. 
Κων/νος Μανιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος ∆/νων Σύµβουλος της εν Αθήναις 
εδρεούσης ανωνύµου εταιρείας  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - Α.Ε." και Αθανάσιος Τσοµπανόπουλος του Γεωργίου, 
Νοµικός Σύµβουλος αυτής ως νόµιµοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας 
δυνάµει της υπ' αριθµ.  45/11.9.1989 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  1070/30.4.1990) συνοµολόγησαν 
και συναποδέχθησαν τα εξής: 
 
  Τα ενταύθα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την από 20.1.1992 Σύµβαση, η 
οποία παρετάθη δια του από 26.3.1992 συµφωνητικού παρατάσεως µέχρι και 
31.5.1992. 'Ηδη σήµερον τα αυτά άνω συµβαλλόµενα µέρη παρατείνουν δια 
της παρούσης την ισχύ της από 20.1.1992 Συµβάσεως µεταξύ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ και της  "ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",  µέχρι και της 20 Σεπτεµβρίου 1992 υπό τους 
ίδιους όρους και συµφωνίες που διαλαµβάνονται στην από 20.1.1992 
Σύµβαση.  
 
       Για το                                       Για το  
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                        ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η -  
                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                               ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ  
                                             ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  
  ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ                        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ 
                                             ΑΘΑΝ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ" 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    Καταργούµενες διατάξεις 
 
  1. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 του ν. 1268/1982, 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 79 παρ. 4 εδάφιο α' του ν. 1566/1985, 9, 
10 και 11 του ν. 1771/1988, καθόσον η τελευταία αναφέρεται στα Α.Ε.Ι., 
καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη στις 
διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει θέµατα, που ρυθµίζονται 
διαφορετικά µε το νόµο αυτόν.  
 
  2. Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 1824/1988 καταργείται από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1992-1993 και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθµούνται ως 
1, 2 και 3 αντίστοιχα.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 



                    'Εναρξη ισχύος του νόµου 
 
'Αρθρο 33 
 
  Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από της δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους 
διατάξεις.  
 
  Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.  
 
                                     Αθήνα,  17 Σεπτεµβρίου 1992 
 
                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ      
 
                             ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
     ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
         ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ                                   ΣΤ. ΜΑΝΟΣ 
 
 
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
        ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ                                ΑΡ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 
 
  Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
 
                         Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 1992 
 
                            Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
      
                                  ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
 

 


