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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Αποστολή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία και να
καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισµό.
β) Να συµβάλλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιµετωπίζουν
τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστηµονική,
επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και µε σεβασµό στις πανανθρώπινες αξίες της
δικαιοσύνης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης.
γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών,
µορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας µε προσήλωση στις αρχές της
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
δ) Να διαµορφώνουν, επιδιώκοντας συνεργασίες µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς
φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και
διάδοση νέας γνώσης και δηµιουργία και ανάδειξη νέων ερευνητών και να συµµετέχουν
στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναµικού για την ευηµερία της χώρας και
της διεθνούς κοινότητας.
ε) Να συµβάλλουν στην εµπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας
µεταξύ ανδρών και γυναικών.
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Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν και να
βελτιώνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να
δηµοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο µε κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές
τους.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
Άρθρο 2
∆ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.
1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος
5 του Συντάγµατος, είναι τα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από
δύο παράλληλους τοµείς: αα) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα
Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον
τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
β) Τα εδάφια α) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001
καταργούνται.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «Πανεπιστήµια», νοούνται τα
ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Άρθρο 3
Ακαδηµαϊκές ελευθερίες και άσυλο
1. α) Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κατοχυρώνεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία
στην έρευνα και διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών µε
σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
2. α) Το ακαδηµαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το
καταλύσει για την κατοχύρωση των ακαδηµαϊκών ελευθεριών και για την προστασία του
δικαιώµατος στη γνώση, τη µάθηση και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των µελών των
Α.Ε.Ι.
β) Το ακαδηµαϊκό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι. ∆εν επιτρέπεται η
επέµβαση δηµόσιας δύναµης στους παραπάνω χώρους χωρίς προηγούµενη πρόσκληση ή
άδεια του αρµόδιου οργάνου του ιδρύµατος και µόνο µε την παρουσία εκπροσώπου της
δικαστικής αρχής.
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γ) Αρµόδιο όργανο είναι το Πρυτανικό Συµβούλιο ή η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
ιδρύµατος µε δικαίωµα ψήφου όλων των µελών τους. Το Πρυτανικό Συµβούλιο ή η
∆ιοικούσα Επιτροπή συνέρχεται άµεσα, αυτεπαγγέλτως ή µετά από καταγγελία. Το αρµόδιο
όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία τηρουµένων των διατάξεων του Εσωτερικού
Κανονισµού του οικείου ιδρύµατος και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
δ) Οι παράγραφοι 4 έως 6 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982 καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 4
Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
1. α) Μέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κάθε Α.Ε.Ι. υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισµό
λειτουργίας του σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου ή, αν ήδη έχει, να προσαρµόσει τον
Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του, ώστε να περιέχει κατ’ ελάχιστο περιεχόµενο όλες
τις προβλεπόµενες από τον νόµο ρυθµίσεις, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των
Σχολών ή Τµηµάτων του. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι. εγκρίνονται
κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Π.Ε.
β) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Π.Ε. µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου, καταρτίζεται πρότυπος Γενικός Εσωτερικός
Κανονισµός λειτουργίας των Α.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συµπληρωµατικά, µέχρι την
προσαρµογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση νέων Εσωτερικών Κανονισµών λειτουργίας
των Α.Ε.Ι.
γ) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 5 του Ν. 2083/1992 καταργούνται.
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2083/1992 προστίθενται τα
ακόλουθα εδάφια που έχουν ως εξής:
«ιβ) Τους κανόνες δεοντολογίας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της
τήρησής τους.
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ιγ) Τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και των κωλυµάτων
συµµετοχής σε αυτά ή σε ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα.
ιδ) Τη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και την άσκηση καθηκόντων
Συµβούλων σπουδών από µέλη ∆ΕΠ.
ιε) Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων και
Αναγνωστηρίων του ιδρύµατος.
ιστ) Την έκταση, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών
υποτροφιών στις φοιτήτριες και στους φοιτητές.
ιζ) Τη φύλαξη του ιδρύµατος και της περιουσίας του µε τον προσφορότερο τρόπο».
Άρθρο 5
Τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραµµα
1. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού κάθε Α.Ε.Ι. και προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι και η αποστολή κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας, κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει
τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραµµα που κινείται εντός των προβλεπόµενων
ορίων του κρατικού προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για την
ανώτατη εκπαίδευση. Η σύνταξη του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγράµµατος
γίνεται σε συνεργασία µε όλες τις ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος.
2. Τα τετραετή ακαδηµαϊκά-αναπτυξιακά προγράµµατα αποτελούν συνιστώσα της
γενικότερης ανάπτυξης της ανώτατης παιδείας στη χώρα και αναφέρονται τουλάχιστον στα
ακόλουθα θέµατα:
α) Στην ιεράρχηση και κατά προτεραιότητα επιδίωξη των στόχων κάθε ακαδηµαϊκής
µονάδας
β) Στη στήριξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας
γ) Στην ανάπτυξη της υποδοµής και του εξοπλισµού
δ) Στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
ε) Στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
στ) Στις πρόσθετες ή άλλες συµπληρωµατικές πηγές χρηµατοδότησης.
3. Ως προς το οικονοµικό σκέλος το τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραµµα
κάθε Α.Ε.Ι. εξειδικεύεται:
α) στις λειτουργικές δαπάνες
β) στις επενδύσεις
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γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
4. Ο προγραµµατισµός για τα ανωτέρω θέµατα εξειδικεύεται και εκτελείται κάθε
φορά σε ετήσια βάση µετά από έγκριση του απολογισµού του προηγούµενου έτους.
5. Εξαιρούνται των διαδικασιών προγραµµατισµού νέων θέσεων όλες οι περιπτώσεις
προκηρύξεων θέσεων για εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού, για τις οποίες
ακολουθούνται οι ήδη ισχύουσες διαδικασίες.
6. Τα τετραετή ακαδηµαϊκά-αναπτυξιακά προγράµµατα υποβάλλονται από τα Α.Ε.Ι.
προς συζήτηση και έγκριση ως προς το οικονοµικό σκέλος τους στον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του προηγούµενου έτους από το
οποίο αρχίζει το τετραετές ακαδηµαϊκό-ακαδηµαϊκό πρόγραµµα. Εφόσον ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εγκρίνει µε απόφασή του ως προς το οικονοµικό
σκέλος, εν όλω ή εν µέρει, το τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραµµα, τότε
υπογράφεται µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
αντίστοιχου Α.Ε.Ι. δεσµευτική προγραµµατική συµφωνία ως προς την πραγµατοποίηση των
στόχων του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγράµµατος, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που
εκδίδεται εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ορίζεται η διαδικασία εκπόνησης του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγράµµατος
καθώς και η σειρά κατάταξης των κεφαλαίων που τον απαρτίζουν.
Άρθρο 6
Εκτελεστικός διευθυντής οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται µία (1) οργανική θέση εκτελεστικού διευθυντή
οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου των
οργάνων και τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό και διεύθυνση του έργου των
οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονοµικών
και διοικητικών υποθέσεων συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στη Σύγκλητο για θέµατα
της αρµοδιότητάς του, λογοδοτεί σε αυτήν και εποπτεύεται από τον Πρύτανη.
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται, µετά από προκήρυξη, µε πράξη του
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Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της
Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων διορίζεται µε
τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί, µε όµοιο τρόπο, για µία µόνο ακόµη φορά. Η
θέση επαναπροκηρύσσεται σε περίπτωση: α) πρόωρης λήξης της θητείας, β) µη ανανέωσης
της θητείας και γ) συµπλήρωσης δύο πλήρων θητειών.
4. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων αποχωρεί
αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Επιτρέπεται η πρόωρη
λήξη της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων µε
αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου για σπουδαίο λόγο σχετικό µε την άσκηση των
καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή, αζηµίως για το ίδρυµα και το ∆ηµόσιο.
5. Τον εκτελεστικό διευθυντή οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων επικουρεί
στο έργο του γραµµατεία αποτελούµενη από τρεις έως πέντε ειδικούς επιστήµονες σε
θέµατα λογιστικής και δύο έως τρία µέλη διοικητικού προσωπικού δυνάµενα να
προσληφθούν ή να αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες του ιδρύµατος.
6. Τα προσόντα και οι διαδικασίες επιλογής, µε βάση αξιολογική κατάταξη, για την
πλήρωση των θέσεων των εκτελεστικών διευθυντών οικονοµικών και διοικητικών
υποθέσεων, καθώς και οι αρµοδιότητές τους καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Οι θέσεις των εκτελεστικών διευθυντών οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων
προκηρύσσονται υποχρεωτικά εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του προεδρικού
διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την
πλήρωση των θέσεων των εκτελεστικών διευθυντών οικονοµικών και διοικητικών
υποθέσεων και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν, οι θέσεις των
προϊσταµένων γραµµατείας κάθε ιδρύµατος καταργούνται. Αν οι φορείς των θέσεων αυτών
προέρχονται από τον δηµόσιο τοµέα, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και
εξελίσσονται βαθµολογικά και µισθολογικά σε αυτές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου προϋπηρεσίας τους ως προϊσταµένων γραµµατείας
που λογίζεται σε κάθε περίπτωση για την περαιτέρω βαθµολογική τους εξέλιξη ως
προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να
κριθούν για εξέλιξη σε θέση προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης, εκτός αν αποχωρούν από την
υπηρεσία, οπότε συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις
αποδοχές του βαθµού της οργανικής θέσης τους.
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8. Ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικού του ιδρύµατος ή, αν δεν υπάρχει, αυτός που τον
αναπληρώνει ή αυτός που ασκεί τα καθήκοντά του, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων
της Συγκλήτου και συµµετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στα Υπηρεσιακά
Συµβούλια Κρίσης.
Άρθρο 7
Ρυθµίσεις οικονοµικού περιεχοµένου
1. Η θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων από τον αρµόδιο Πάρεδρο ή Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών περιορίζεται αυστηρά σε
έλεγχο νοµιµότητας των δαπανών και δεν περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση και έλεγχο της
σκοπιµότητάς τους.
2. Τα εισοδήµατα των Α.Ε.Ι. από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται
απαλλάσσονται εν όλω ή εν µέρει της φορολογίας.
Οι δωρεές προς τα Α.Ε.Ι. από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής
εκπίπτουν εν όλω ή εν µέρει από το φορολογητέο εισόδηµα των δωρητών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου
αυτής.
3. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους
µε βάση γενικές αρχές που καθορίζονται σε συνεργασία µεταξύ Κράτους και ιδρυµάτων,
λαµβανοµένων υπόψη και των τετραετών ακαδηµαϊκών-αναπτυξιακών προγραµµάτων τους
και των συναφθεισών προγραµµατικών συµφωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 8
Εκλογή αρχών διοίκησης Α.Ε.Ι. - Τµηµάτων
1. Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει ήδη,
αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων
που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου, ii) των
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστηµίου και iii) των
Βοηθών, Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιµελητών, των µελών του Ειδικού και
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ), των µελών του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του ∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου.
Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασµός θα υπολογίζεται ως το
άθροισµα των ποσοστών που έλαβε ο συνδυασµός από καθεµιά από τις τρεις κατηγορίες
εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόµενων µε τους συντελεστές βαρύτητας 0,50, 0,40 και 0,10
αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει
ήδη, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από ειδικό σώµα
εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος, ii) των
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τµήµατος και iii) των
Βοηθών, Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιµελητών, των µελών του Ειδικού και
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τµήµατος. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε
κάθε υποψήφιος θα υπολογίζεται ως το άθροισµα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος
από καθεµιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόµενων µε τους
συντελεστές βαρύτητας 0,55, 0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό
προσέλευσης».
3. Η τελευταία πρόταση του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.
1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν.
1566/1985, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκπρόσωποι των φοιτητριών και των φοιτητών ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ.
του συλλόγου, ακόµη κι αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώµα, η οποία διαβιβάζεται στον
Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος και ισχύει για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος της διενέργειας
της εκλογής. Τροποποίηση ή συµπλήρωση του διαβιβασθέντος καταλόγου των εκπροσώπων
των φοιτητριών και των φοιτητών δεν επιτρέπεται».
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Άρθρο 9
Επιτροπή ∆εοντολογίας
Για την τήρηση και εφαρµογή των κανόνων δεοντολογίας σύµφωνα µε τον
Εσωτερικό Κανονισµό συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή ∆εοντολογίας που αποτελείται
από τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων ως Πρόεδρο και τους Κοσµήτορες των
Σχολών του ιδρύµατος. Ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία και οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής ∆εοντολογίας ρυθµίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.

Άρθρο 10
Συνήγορος Α.Ε.Ι.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου στα Α.Ε.Ι. Κατά
την άσκηση των σχετικών µε την ανώτατη εκπαίδευση αρµοδιοτήτων του ο Συνήγορος στα
Α.Ε.Ι. εισηγείται στα όργανα διοίκησης κάθε ιδρύµατος µέτρα για την εξωδικαστική
επίλυση διαφορών µεταξύ µελών του ιδρύµατος ή µεταξύ του ιδρύµατος και των µελών του
ή τρίτων και την τήρηση της νοµιµότητας και της δεοντολογίας µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία για τα Α.Ε.Ι. και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους. Τα όργανα
διοίκησης µπορούν να παραπέµπουν στο Συνήγορο, προκειµένου αυτός να διερευνήσει στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του αναφορές µελών του ιδρύµατος ή τρίτων. Ο Συνήγορος του
Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων του σε έναν από τους Βοηθούς
Συνηγόρους του Πολίτη. Για την άσκηση των καθηκόντων του Συνηγόρου στα Α.Ε.Ι.
συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη τρείς θέσεις ειδικών επιστηµόνων, η πλήρωση των
οποίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3094/2003 και του άρθρου 4
του Ν. 3051/2002.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Άρθρο 11
Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών - Σύµβουλοι σπουδών
1. Σε κάθε Τµήµα προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του
οικείου Α.Ε.Ι. η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών µε σκοπό την
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την οµαλή µετάβαση από τη
δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες και την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τµήµατος ανατίθενται εκ περιτροπής
καθήκοντα Συµβούλων σπουδών σε µέλη ∆ΕΠ για ανώτατη διάρκεια κάθε φορά ενός
ακαδηµαϊκού έτους. Έργο των Συµβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή
κατευθύνσεων και συµβουλών στις φοιτήτριες και στους φοιτητές για την πρόοδο και την
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τα µέλη ∆ΕΠ υποχρεούνται να συνδράµουν τους
Συµβούλους σπουδών στο έργο τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Σύµβουλοι
σπουδών διευκολύνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους µε απαλλαγή ή περιορισµό
από διοικητικά καθήκοντα.
Άρθρο 12
Ανταποδοτικές υποτροφίες - Εκπαιδευτικά δάνεια
1. Σε φοιτήτριες και φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου µπορούν να παρέχονται από τα
ιδρύµατα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες µε υποχρέωση εκ µέρους των
φοιτητριών και των φοιτητών να προσφέρουν εργασία µε µερική απασχόληση, κατ’ ανώτατο
όριο, σαράντα (40) ωρών µηνιαίως σε διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου. Η έκταση, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανταποδοτικών υποτροφιών καθορίζονται
από τον Εσωτερικό Κανονισµό.
2. Φοιτήτριες και φοιτητές που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα
έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα της
χώρας που επιθυµούν, εφόσον έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά
µαθήµατα του προηγούµενου εξαµήνου από το εξάµηνο στο οποίο φοιτούν και δεν έχουν
υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών. Το ποσό του δανείου θα καταβάλλεται τµηµατικά σε
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δόσεις στους δικαιούχους στο τέλος κάθε εξαµήνου ανάλογα µε την επιτυχή πρόοδο των
σπουδών τους ανά εξάµηνο. Η αποπληρωµή των δανείων θα γίνεται τµηµατικά µε ευνοϊκούς
όρους µετά από πενταετή άσκηση επαγγέλµατος και σε κάθε περίπτωση σε δέκα πέντε το
πολύ έτη από τη λήψη του συνολικού ποσού του δανείου. Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες
χορήγησης των εκπαιδευτικών δανείων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 13
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Τριµελείς εξεταστικές επιτροπές
1. α) Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος µετά την έναρξη ισχύος του νόµου και εφεξής
τίθεται ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές που ορίζεται ως ο ελάχιστος
αριθµός εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξανόµενος κατά 50%.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πλήρως
αιτιολογηµένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και σχετική αίτηση
φοιτήτριας ή φοιτητή, η παράταση κατά δύο (2) το πολύ εξάµηνα της ανώτατης διάρκειας
φοίτησης της αιτούσας ή του αιτούντος.
β) Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν µε έγγραφη αίτησή
τους που γίνεται δεκτή µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του οικείου Τµήµατος, τις
σπουδές τους για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, επιθυµούν, τα οποία δεν θα
προσµετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης, και µετά η λήξη της διακοπής
που έλαβαν να επανέλθουν στο Τµήµα τους για να να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές
τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα διακοπής των σπουδών
τους.
γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής
θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα και δεν επιτρέπεται πλέον η
συµµετοχή του σε εξετάσεις. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη από τη Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος που συνοδεύεται από
βεβαίωση για τα µαθήµατα, στα οποία η φοιτήτρια ή ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
δ) Φοιτήτριες και φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν
έχουν συµπληρώσει ακόµη τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου κατά την έναρξη ισχύος του νόµου µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους µέχρι
τη συµπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθµού εξαµήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5)
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επιπλέον ακαδηµαϊκά έτη. Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν ήδη συµπληρώσει τον
ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου κατά την έναρξη
ισχύος του νόµου µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόµη ακαδηµαϊκά
έτη.
2. α) Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα εγγραφούν µε οποιονδήποτε τρόπο
σε Α.Ε.Ι. της χώρας από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος µετά την έναρξη ισχύος του νόµου και
εφεξής δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων
εξαµήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε υποχρεωτικά µαθήµατα κατωτέρων
εξαµήνων, η γνώση των οποίων σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος µετά από εισήγηση των οικείων Τοµέων είναι επιστηµονικά απαραίτητη για την
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραµµα του
Τµήµατος. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος ορίζονται υποχρεωτικά
τα συγκεκριµένα υποχρεωτικά µαθήµατα των ανωτέρων εξαµήνων, των οποίων η επιλογή
προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε συγκεκριµένα υποχρεωτικά µαθήµατα κατωτέρων
εξαµήνων.
β) Για την πρώτη εφαρµογή του προηγούµενου εδάφιου η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τµήµατος λαµβάνεται µέχρι το τέλος Απριλίου του τρέχοντος ακαδηµαϊκού
έτους και ισχύει από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος µετά την έναρξη ισχύος του νόµου. Η
σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Κοσµήτορα και στη Σύγκλητο και δηµοσιεύεται στον
Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τµήµατος. Αν η απόφαση δεν πληρεί τις ανωτέρω
προϋποθέσεις ή αν η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος δεν λάβει απόφαση µέχρι το τέλος
της ανωτέρω προθεσµίας, η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος συγκαλείται υποχρεωτικά από
τον Πρύτανη για το σκοπό αυτό εντός µηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Σε
περίπτωση που η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος δεν λάβει απόφαση για οποιονδήποτε
λόγο ή η απόφαση δεν πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιτυχής εξέταση στα
υποχρεωτικά µαθήµατα των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων του ενδεικτικού προγράµµατος
σπουδών και του αντίστοιχου ωρολογίου προγράµµατος, όπως εκάστοτε ισχύουν,
ανεξάρτητα από τον ελάχιστο αριθµό των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου, θεωρείται απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των
υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων που ανήκουν στον ίδιο Τοµέα.
3. α) Μετά από τρεις (3) τουλάχιστον αποτυχηµένες εξετάσεις σε υποχρεωτικό
µάθηµα της προηγούµενης παραγράφου, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, εάν το ζητήσει εγγράφως
ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την επόµενη εξεταστική περίοδο, εξετάζεται κατά την
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περίοδο αυτή από τριµελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία µπορεί να συµµετέχει ως
εξεταστής και µέλος ∆ΕΠ οµοειδούς Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. Με την ίδια αίτηση
η φοιτήτρια ή ο φοιτητής δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση του αρχικού εξεταστή από την
τριµελή εξεταστική επιτροπή. Το τελευταίο αυτό αίτηµα εξετάζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Τµήµατος, που λαµβάνει υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις
που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό.
β) Αν η φοιτήτρια ή ο φοιτητής αποτύχει να περάσει το υποχρεωτικό µάθηµα της
προηγούµενης παραγράφου και ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, µπορεί να
συνεχίσει να εξετάζεται σε αυτό σύµφωνα µε το ισχύον εξεταστικό πρόγραµµα του
Τµήµατος, χωρίς να δικαιούται να επιλέξει και να εξεταστεί σε µαθήµατα ανωτέρων
εξαµήνων που προϋποθέτουν επιτυχή εξέταση στο υποχρεωτικό αυτό µάθηµα. Μετά από
τρεις (3) τουλάχιστον νέες αποτυχηµένες εξετάσεις στο ίδιο υποχρεωτικό µάθηµα, η
φοιτήτρια ή ο φοιτητής, αν το ζητήσει εγγράφως ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την
επόµενη εξεταστική περίοδο, εξετάζεται για δεύτερη φορά κατά την περίοδο αυτή από
τριµελή εξεταστική επιτροπή, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο.
4. Επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που εξετάστηκαν
µε επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά και επιλεγόµενα µαθήµατα που απαιτούνται για τη λήψη
του πτυχίου και έχουν συµπληρώσει επτά ή εννέα ή έντεκα εξάµηνα φοίτησης, ανάλογα αν ο
ελάχιστος αριθµός εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ ή δέκα ή
δώδεκα εξάµηνα σπουδών αντίστοιχα. Οι δυνατότητες επιλογής µαθηµάτων ανά εξάµηνο
και οι λοιπές αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται από
τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του ιδρύµατος.
Άρθρο 14
∆ωρεάν διανοµή συγγραµµάτων - Βιβλιοθήκες
1. Στο πλαίσιο του συστήµατος της δωρεάν διανοµής συγγραµµάτων το
Επιστηµονικό Συµβούλιο του Σ.Α.Π.Ε. συντάσσει µετά από προτάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. εθνικό κατάλογο πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων,
τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζεται ο τρόπος, µε τον οποίο παρέχεται στις
φοιτήτριες και στους φοιτητές από την πρώτη τους εγγραφή στο Τµήµα η δυνατότητα
δωρεάν προµήθειας αριθµού συγγραµµάτων από τον εθνικό κατάλογο που έχει συντάξει το
Επιστηµονικό Συµβούλιο του Σ.Α.Π.Ε. σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ίσο µε
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τον αριθµό των υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων που απαιτούνται για την λήψη
του πτυχίου.
3. Η κοστολόγηση των συγγραµµάτων γίνεται από επιτροπή, σύµφωνα µε κανόνες
που καθορίζονται µε σχετική κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών. Το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αποστέλλει σε ειδικό κωδικό αριθµό κάθε ιδρύµατος
την απαιτούµενη για την πληρωµή δαπάνη και διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο µε ειδικό
όργανο. Μέχρι τότε εφαρµόζεται η ισχύουσα διαδικασία κοστολόγησης και διανοµής
συγγραµµάτων.
4. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέµει, µε δαπάνες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει,
αναλυτικό διάγραµµα µελέτης το οποίο θα περιλαµβάνει τη διάρθρωση της ύλης του
µαθήµατος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκµηρίωση και συναφή πληροφόρηση.
5. α) Το 1/10 του συνολικού αριθµού κάθε διανεµόµενου ή προµηθευόµενου
συγγράµµατος παραχωρείται από το Κράτος στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος του οικείου
Α.Ε.Ι.
β) Η προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική και δωρεάν διάθεση
επιστηµονικών εντύπων σε δηµόσιες βιβλιοθήκες επεκτείνεται και για τις Κεντρικές
Βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. της χώρας.
Άρθρο 15
∆ιάρκεια εξαµήνων και εξεταστικών περιόδων - Επιλεγόµενα µαθήµατα
1. Κάθε εξάµηνο διαρκεί σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις
εβδοµάδες διδασκαλίας που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό πιστωτικών µονάδων. Σε
περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός διδακτικών εβδοµάδων και
πιστωτικών µονάδων το εξάµηνο θεωρείται ότι χάνεται και δεν µπορεί να αναπληρωθεί µε
κανένα τρόπο. Με απόφαση της Συγκλήτου µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαµήνου µέχρι τέσσερεις (4) εβδοµάδες
προκειµένου να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός εβδοµάδων διδασκαλίας
και πιστωτικών µονάδων µε µετάθεση της εξεταστικής περιόδου του αντίστοιχου εξαµήνου
πέρα από τα χρονικά όρια που τίθενται στην επόµενη παράγραφο. Αν η µη συµπλήρωση του
απαιτούµενου ελάχιστου αριθµού εβδοµάδων διδασκαλίας και πιστωτικών µονάδων
οφείλεται αποκλειστικά σε ένα (1) µόνο υποχρεωτικό µάθηµα, το υποχρεωτικό αυτό µάθηµα
θεωρείται µη διδαχθέν και το εξάµηνο δεν χάνεται.
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2. α) Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις. Οι εξεταστικές περίοδοι του χειµερινού και
του εαρινού εξαµήνου ξεκινούν υποχρεωτικά µε τη λήξη του εξαµήνου και καθεµιά δεν
µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) εβδοµάδες συνολικά. Η εξεταστική περίοδος
του Σεπτεµβρίου ξεκινά και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του µηνός Σεπτεµβρίου και
δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) εβδοµάδες συνολικά. Εξέταση εκτός
εξεταστικής περιόδου επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας στο
πρόσωπο του εξεταζοµένου και µετά από προηγούµενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του
οικείου Τοµέα. ∆ιπλή εξέταση στην ίδια εξεταστική περίοδο απαγορεύεται απολύτως.
β) Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν συµπληρώσει τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή οφείλουν υποχρεωτικό µάθηµα της παραγράφου
2 του άρθρου 13 του νόµου, δικαιούνται να συµµετέχουν σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.
3. α) Ο αριθµός των επιλεγόµενων µαθηµάτων (υποχρεωτικής και ελεύθερης
επιλογής) δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να είναι µεγαλύτερος του διπλάσιου του
συνολικού αριθµού των υποχρεωτικών µαθηµάτων του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών.
β) Επιλεγόµενο µάθηµα (υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής) που σε ένα εξάµηνο
έχει δηλωθεί και παρακολουθείται από λιγότερους από δέκα φοιτήτριες ή φοιτητές δεν
διδάσκεται κατά το εξάµηνο αυτό.
4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 24 του N. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε περίπτωση µαθήµατος του προγράµµατος σπουδών που διδάσκεται σε
µεγάλο αριθµό φοιτητριών και φοιτητών είναι υποχρεωτική η διαίρεση των φοιτητριών και
φοιτητών σε κλιµάκια των ογδόντα κατά ανώτατο όριο φοιτητριών και φοιτητών και η
ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος για κάθε κλιµάκιο σε ένα µέλος ∆ΕΠ του αντίστοιχου
Τοµέα. Ο αντίστοιχος ανώτατος αριθµός φοιτητριών και φοιτητών για εργαστηριακές
ασκήσεις και κλινική εκπαίδευση ορίζεται σε δεκαπέντε. Μέλη ∆ΕΠ, στα οποία γίνεται µια
τέτοια ανάθεση, µπορούν, µε απόφαση του οικείου Τοµέα, να συγκροτούν για τις ανάγκες
εναρµόνισης της διδασκαλίας και των εξετάσεων στα διάφορα κλιµάκια του ίδιου
µαθήµατος επιτροπή του µαθήµατος µε συντονιστή το αρχαιότερο µέλος ∆ΕΠ της ανώτερης
βαθµίδας. Όπου υπάρχει ανεπάρκεια αιθουσών για την ανωτέρω διαίρεση σε κλιµάκια ή
όπου η διαίρεση αυτή θα επιβάρυνε υπερβολικά τα µέλη ∆ΕΠ σε καθήκοντα διδασκαλίας σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, µπορεί µε απόφαση της Συγκλήτου µετά από
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος να εξαιρούνται από τον κανόνα της
διαίρεσης σε κλιµάκια».
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Άρθρο 16
∆ιοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος είναι δυνατή η διοργάνωση των
µαθηµάτων του προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών και η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17
∆ιαφάνεια - ∆ηµοσιότητα
1. Όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση
δηµοσιότητας και διαφάνειας παρέχοντας, στον διαδικτυακό τους τόπο ή/και µε κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά µε τα διοικητικά τους
όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση
σπουδών, τον αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητριών και φοιτητών, την υλικοτεχνική υποδοµή
και το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
2. Οι Σχολές ή τα Τµήµατα υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο
πλήρη πληροφόρηση σχετικά µε τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που
αφορούν µέλη τους (π.χ. εκλογές, εξελίξεις), την υλικοτεχνική υποδοµή, τους οικονοµικούς
πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράµµατα σπουδών (προπτυχιακά και
µεταπτυχιακά), το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων
µελών ∆ΕΠ και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδηµαϊκό έτος.
Οι Σχολές ή τα Τµήµατα υποχρεούνται να µεριµνούν, ώστε κάθε διδάσκων, µε
ευθύνη του, να διατηρεί και να ενηµερώνει συνεχώς στον διαδικτυακό τους τόπο τη δική του
ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ηµέρες και ώρες διδασκαλίας και ακρόασης φοιτητριών
και φοιτητών, τα διδασκόµενα από αυτόν µαθήµατα, το περιεχόµενό τους και τα
διανεµόµενα συγγράµµατα και να παρέχει οποιαδήποτε συναφή µε το µάθηµα
πληροφόρηση.
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Οι Σχολές ή τα Τµήµατα υποχρεούνται να διατηρούν στον διαδικτυακό τους τόπο
βιογραφικά σηµειώµατα µε τις σπουδές, την επιστηµονική εµπειρία, το ερευνητικό έργο και
τις κυριότερες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ που απασχολούν.
Ο διαδικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες των Σχολών ή Τµηµάτων οφείλουν να
τηρούνται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Όπου δεν λειτουργεί διαδικτυακός τόπος ή ιστοσελίδα, οι Σχολές ή τα Τµήµατα
υποχρεούνται να οργανώσουν σε συνεργασία µε το οικείο Α.Ε.Ι. τον διαδικτυακό τόπο και
την ιστοσελίδα τους εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Μέχρι τη λειτουργία τους οι Σχολές ή τα Τµήµατα υποχρεούνται να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφάνειας και δηµοσιότητας µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 18
Κατανοµή ετήσιων πιστώσεων - Πλήρωση κενούµενων θέσεων
1. Στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγράµµατος και των
συναφθεισών προγραµµατικών συµφωνιών, οι πιστώσεις που χορηγούνται κάθε έτος από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για την πλήρωση νέων θέσεων του κάθε
είδους προσωπικού κατανέµονται από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. στις Σχολές και από τις
Σχολές στα Τµήµατα.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία καθώς και εκείνες που
παραµένουν κενές λόγω άγονης εκλογής και µη αποδοχής εκλογής, επαναπροκηρύσσονται
εκτός προγραµµατισµού επί ποινή ακυρότητας εντός έτους από την κένωση, τη µη αποδοχή
της θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί άγονης εκλογής. ∆εν θεωρείται
άγονη εκλογή η µη πλήρωση θέσης από εξέλιξη ήδη υπηρετούντος µέλους ∆ΕΠ.
Μετά την παρέλευση του έτους, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί η επαναπροκήρυξη
της θέσης, η σχετική πίστωση χάνεται.
Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τµήµα και σε βαθµίδα και γνωστικό αντικείµενο
που αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από εισήγηση της Κοσµητείας της Σχολής και γνώµη
της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Η Σύγκλητος έχει δικαίωµα, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφασή της, να προβεί στην πλήρωση θέσης που κενούται λόγω θανάτου,
συνταξιοδότησης ή παραίτησης από το Τµήµα προέλευσης του αποχωρούντος σε άλλο
Τµήµα της ίδιας ή άλλης Σχολής στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού
προγράµµατος του ιδρύµατος».
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Άρθρο 19
Γνωστικά αντικείµενα και προκηρύξεις θέσεων µελών ∆ΕΠ
1. α) Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθµίδα, ο τοµέας και το γνωστικό αντικείµενο
της υπό πλήρωσης θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει είτε το ενιαίο γνωστικό αντικείµενο
ενός τοµέα, είτε, αν αυτό δεν είναι ενιαίο, ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά
αντικείµενα που εντάσσονται σε κάθε τοµέα, όπως αναφέρονται στην απόφαση σύστασης
του τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του
νόµου ρυθµίζεται η διαδικασία µετατροπής των γνωστικών αντικειµένων ήδη υπηρετούντων
µελών ∆ΕΠ που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου αυτής στο ενιαίο γνωστικό αντικείµενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστικά
αντικείµενα κάθε τοµέα.
γ) Ανεξάρτητα από τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο επιτρέπεται µε
αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, µετά από εισήγηση της
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, η αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου, στο οποίο έχουν
διορισθεί ήδη υπηρετούντα µέλη ∆ΕΠ, µόνο εφόσον το νέο γνωστικό αντικείµενο δεν είναι
περισσότερο εξειδικευµένο από το ήδη κατεχόµενο και ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
2. α) Πέρα από τις απαιτήσεις δηµοσιότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 6A του
Ν. 2083/1992 η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του οικείου Α.Ε.Ι. καθώς και στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6A του Ν. 2083/1992 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής:
«Από τα αντίτυπα αυτά τουλάχιστον πέντε κατατίθενται στη Γραµµατεία του
Τµήµατος ήδη κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, τα δε υπόλοιπα µετά την
κοινοποίηση στον υποψήφιο της έκθεσης της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής και εφόσον
ζητηθούν µέσω της Γραµµατείας από µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος».
γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6Α του Ν. 2083/1992 καταργείται.
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Άρθρο 20
Προϋποθέσεις εκλογής µελών ∆ΕΠ
1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.
1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, προστίθεται η
φράση «και σε κάθε περίπτωση αιτιολογείται ειδικώς».
2. Στα στοιχεία i) των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 η
φράση «ερευνητικά κέντρα» αντικαθίσταται µε τη φράση «ερευνητικούς φορείς».
3. Τα στοιχεία ii) των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
αντικαθίστανται ως εξής:
«ii Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά από τις οποίες ένας
αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες πέρα από τη
διδακτορική διατριβή ή συνδυασµός των παραπάνω. Ιδιαίτερα συνεκτιµάται κατά πόσο ένα
µέρος από τις επιστηµονικές αυτές εργασίες έχει δηµοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισµένες
αλλοδαπές εκδόσεις ή, εφόσον πρόκειται για επιστηµονικά άρθρα ή µελέτες, σε διεθνώς
αναγνωρισµένα αλλοδαπά επιστηµονικά περιοδικά, όπως προβλέπεται εκάστοτε στον
Εσωτερικό Κανονισµό λαµβανοµένων υπόψη της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων του οικείου
Τµήµατος».
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµώνται απαραιτήτως είναι η αξιολόγηση του
διδακτικού έργου από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, όπως προκύπτει από το δοκιµαστικό
µάθηµα ή την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, το δηµοκρατικό ήθος και η προσωπικότητα
εν γένει του υποψηφίου».
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
6. Για την εκλογή λαµβάνεται υπόψη µόνο το επιστηµονικό έργο που είναι
δηµοσιευµένο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Ως δηµοσιευµένο
επιστηµονικό έργο θεωρούνται για µεν τις απαιτούµενες πρωτότυπες επιστηµονικές
µονογραφίες αυτές που έχουν ήδη δηµοσιευθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης και
τα αντίγραφά τους έχουν ήδη κατατεθεί σε δηµόσιες βιβλιοθήκες, για δε τις απαιτούµενες
πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αυτές που έχουν δηµοσιευτεί ή έχουν
γίνει δεκτές προς δηµοσίευση σύµφωνα µε σχετική επίσηµη βεβαίωση του αντίστοιχου
περιοδικού. Μεταγενέστερο έργο δεν λαµβάνεται υπόψη για την εκλογή.

22

Άρθρο 21
∆οκιµαστικό µάθηµα
1. Τα εδάφια β), γ) και ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν. 1268/1982
καταργούνται.
2. Το εδάφιο στ) της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται
ως εξής:
«στ) Η διδακτική ικανότητα των άλλων υποψηφίων ή υποψηφίων µελών ∆ΕΠ που
προέρχονται από άλλη Σχολή ή Τµήµα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας αξιολογείται µε
βάση δοκιµαστικό µάθηµα που πραγµατοποιείται σε ώρες διδασκαλίας υποχρεωτικών
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών δίωρης διάρκειας, µε την παρουσία φοιτητριών και
φοιτητών των αντίστοιχων µαθηµάτων και µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος και της
Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος. Τα θέµατα επιλέγονται από τους υποψηφίους
και γνωστοποιούνται στο Εκλεκτορικό Σώµα µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη συγκρότησή
του.
Ο υποψήφιος ανακοινώνει την εισήγησή του σε σαράντα πέντε λεπτά και στα
επόµενα σαράντα πέντε λεπτά απαντά σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τις φοιτήτριες
και τους φοιτητές και τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνέλευσης».
Άρθρο 22
Εκλογή και εξέλιξη µελών ∆ΕΠ
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 η φράση «στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραµµατισµού» αντικαθίσταται µε τη φράση «στο πλαίσιο του τετραετούς
ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού

προγράµµατος

και

των

συναφθεισών

προγραµµατικών

συµφωνιών».
2. Τα στοιχεία γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997
αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Εάν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή η διαδικασία αποβεί
άγονη, παραµένει στη θέση που κατέχει και δικαιούται εντός της επταετίας να ζητήσει για
δεύτερη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
δ) Εάν κατά την πρώτη κρίση είναι ο µοναδικός υποψήφιος και δεν εκλεγεί ο ίδιος ή
εάν κατά τη δεύτερη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη, εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή κριθεί
αρνητικά, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα».
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3. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 καταργείται και
το στοιχείο στ) αναριθµείται σε στοιχείο ε). Το νέο στοιχείο ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Μετά την πάροδο της επταετίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού
του στη βαθµίδα του Λέκτορα λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των περιπτώσεων που
η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως
την ολοκλήρωσή της. Το αργότερο εντός έξι µηνών από την πάροδο της επταετίας
συγκαλείται εκτάκτως το εκλεκτορικό σώµα µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος και
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η διαδικασία εξέλιξης του Λέκτορα. Σε περίπτωση αδράνειας
του Προέδρου του Τµήµατος το εκλεκτορικό σώµα µπορεί να συγκαλείται οποτεδήποτε
µετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε µελών του από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή
Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον αρχαιότερο Καθηγητή που είναι µέλος του εκλεκτορικού
σώµατος».
4. α) Οι Επίκουροι Καθηγητές, µετά τη συµπλήρωση τριών ετών παραµονής στη
βαθµίδα που βρίσκονται, έχουν το δικαίωµα εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών
από την παρέλευση της τριετίας να υποβάλουν αίτηση για µονιµοποίηση στη θέση της
βαθµίδας που κατέχουν ή να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή µέχρι δύο φορές, που θα απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη µεταξύ
τους. Αν η κρίση για µονιµοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία τους. Αν η κρίση για
µονιµοποίηση είναι θετική, οι Επίκουροι Καθηγητές µονιµοποιούνται στη θέση, την οποία
κατέχουν, και έχουν το δικαίωµα µετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη µονιµοποίησή
τους να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
µέχρι δύο φορές, που θα απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη µεταξύ τους.
γ) Οι διατάξεις των εδαφίων β) έως ε) της παραγράφου 2 του Ν. 2517/1997, όπως
αντικαθίστανται µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται
αναλόγως και για την υπηρεσιακή κατάσταση των Επίκουρων Καθηγητών που εκλέγονται
µε θητεία.

Άρθρο 23
Εισηγητικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώµατα
1. Σε κάθε περίπτωση εκλογής ή εξέλιξης, το εκλεκτορικό σώµα απαρτίζεται από
µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος, το οποίο αφορά η κρίση, καθώς και από µέλη ∆ΕΠ άλλων
Τµηµάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. σε αναλογία του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών
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του εκλεκτορικού σώµατος, έτσι ώστε το σύνολο των µελών του εκλεκτορικού σώµατος να
µην υπερβαίνει τα τριάντα µέλη. Στο εκλεκτορικό σώµα µετέχουν µέλη ∆ΕΠ της βαθµίδας
για την οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτή. Τα µέλη ∆ΕΠ που προέρχονται
από άλλα Τµήµατα του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι του ιδίου γνωστικού
αντικειµένου µε την υπό πλήρωση θέση. Εάν είναι περισσότερα, ο ορισµός τους γίνεται µε
κλήρωση µεταξύ όλων των µελών ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. που
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
2. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 προστίθενται
τρία νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Ένα από τα µέλη της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής απαιτείται να προέρχεται
από Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που µέλος ή µέλη
της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο, η
σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόµιµης προθεσµίας από τα
υπόλοιπα µέλη της επιτροπής. Τα τυχόν παραιτούµενα µέλη της τριµελούς εισηγητικής
επιτροπής εκπίπτουν από το εκλεκτορικό σώµα και αντικαθίστανται νοµίµως».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 η φράση
«µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών» αντικαθίσταται µε τη φράση
«µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα ηµερών και όχι νωρίτερα από είκοσι ηµέρες».
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ηµερών
πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος στα µέλη του και στους υποψηφίους, οι
οποίοι µπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόµνηµα µέσα σε χρονικό διάστηµα οκτώ ηµερών
πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος».
δ) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 προστίθεται νέο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση άπρακτης παρόδου 30 ηµερών από
την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, το εκλεκτορικό σώµα συγκαλείται υποχρεωτικά µε
ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος προς διενέργεια της εκλογής».
3. Τα µέλη Τριµελών Εισηγητικών Επιτροπών που δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα την
έκθεσή τους αντικαθίστανται και δεν µπορούν να ορισθούν µέλη Τριµελών Εισηγητικών
Επιτροπών για χρονικό διάστηµα ενός έτους από τον τελευταίο ορισµό τους.
4. Εάν µέλος εκλεκτορικού σώµατος απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από
δύο φορές από συνεδριάσεις του ίδιου εκλεκτορικού σώµατος, δεν επιτρέπεται να οριστεί
µέλος εκλεκτορικού σώµατος για χρονικό διάστηµα ενός έτους από τον τελευταίο ορισµό
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του. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 6∆ του Ν.
2083/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Στο συνολικό αριθµό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι βρίσκονται σε
νόµιµη άδεια και όσοι απουσιάζουν λόγω πλήρως αιτιολογηµένου και πιστοποιηµένου
κωλύµατος, για το οποίο αποφαίνεται η Γ.Σ. του Τµήµατος. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου
ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δηµόσιο νοσοκοµείο.
6. Σε κάθε περίπτωση αδράνειας του Προέδρου του Τµήµατος να συγκαλέσει
εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή ή εξέλιξη µέλους ∆ΕΠ, το εκλεκτορικό σώµα µπορεί να
συγκαλείται οποτεδήποτε µετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε µελών του από τον Πρόεδρο
ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον αρχαιότερο Καθηγητή που είναι µέλος του
εκλεκτορικού σώµατος.
7. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6∆ του Ν. 2083/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προκαταρκτικού ελέγχου νοµιµότητας από
τον Πρύτανη και δεν αποστέλλονται από αυτόν τα πρακτικά της εκλογής ή εξέλιξης µέλους
∆ΕΠ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αυτά µπορούν να ζητηθούν
απευθείας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων».
8. ∆εν επιτρέπεται να µετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου µέλη
∆ΕΠ, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια έως και τέταρτου
βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας, εκτός αν αποτελούν αυτοδικαίως λόγω της ιδιότητάς τους
µέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου χωρίς να µεσολαβεί ορισµός, κλήρωση ή εκλογή και
δεν είναι δυνατή η νόµιµη συγκρότησή του χωρίς τη συµµετοχή των κωλυοµένων µελών. Η
παράγραφος 41 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 καταργείται.
Άρθρο 24
Καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών ∆ΕΠ
1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µέλη ∆ΕΠ υποχρεούνται να παρέχουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι.
στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση, µέλη ∆ΕΠ
µπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία µερικής απασχόλησης µετά από αίτησή τους κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του νόµου, εφόσον δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί
ασυµβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας µέλους ∆ΕΠ».
β) Το εδάφιο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 καταργείται.
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2. Τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών ∆ΕΠ εξειδικεύονται
µε τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι.
3. α) Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997, η φράση
«∆ιευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές» αντικαθίσταται µε τη φράση «∆ιευθυντές σε
Τοµείς, Εργαστήρια και Κλινικές».
β) Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται από το επόµενο ακαδηµαϊκό
έτος µετά την έναρξη ισχύος του νόµου και εφεξής.
4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982
αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης ύστερα από πρόταση ενός ή περισσοτέρων
µελών ∆ΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. απονέµει τον τίτλο του Οµότιµου Καθηγητή σε όσα µέλη
∆ΕΠ της βαθµίδας του Καθηγητή ή ισοδύναµης της εξέρχονται της υπηρεσίας,
συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά τους».
β) Οι οµότιµοι καθηγητές µπορούν να συµµετέχουν σε επταµελείς εξεταστικές
επιτροπές για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών και να παραδίδουν
µεταπτυχιακά µαθήµατα ή να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και να
συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα.
γ) Απαγορεύεται απολύτως σε οµότιµους καθηγητές να ασκούν εν όλω ή εν µέρει
διοικητικά καθήκοντα ή να συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε εκλογικές διαδικασίες
κάθε είδους.
5. α) Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα
ερευνητικά κέντρα της χώρας µπορούν να προσλαµβάνονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα
ως επισκέπτες καθηγητές σε Α.Ε.Ι. προκειµένου να διδάξουν προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά
µαθήµατα της ειδικότητάς τους. Η πρόσληψή τους γίνεται από τα αρµόδια όργανα του
Τµήµατος, µετά από πρόταση του οικείου Τοµέα και σύµφωνη γνώµη του ερευνητικού
φορέα στον οποίο υπηρετούν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τους επισκέπτες καθηγητές.
β) Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα ερευνητικά
κέντρα της χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µπορούν να συµµετέχουν σε
τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές και σε επταµελείς εξεταστικές επιτροπές για την για την
τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών ή την απονοµή µεταπτυχιακών
διπλωµάτων ειδίκευσης.
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6. Από την έναρξη ισχύος του νόµου δεν επιτρέπεται η µετακίνηση µελών ∆ΕΠ σε
άλλο Τµήµα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου καταργείται από
την έναρξη ισχύος του νόµου.

Άρθρο 25
Μέλη ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης
Το άρθρο 3 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Μέλη ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης
1. Στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγράµµατος του
ιδρύµατος στο οποίο ανήκουν, µέλη ∆ΕΠ που επιθυµούν να υπηρετήσουν κατά την επόµενη
τετραετία ως µερικής απασχόλησης µπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση που κατατίθεται
στην Υπηρεσία ∆ιδακτικού Προσωπικού και στην Υπηρεσία ∆ιοικητικών Υποθέσεων του
οικείου Α.Ε.Ι., στην οποία αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου και η παράλληλη
απασχόληση την οποία επιθυµούν να ασκήσουν. Με ευθύνη του Προέδρου του οικείου
Τµήµατος η αίτηση διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος προς έγκριση και,
εφόσον εγκριθεί, ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκδίδει πράξη ένταξης, την οποία υποβάλλει
προς έλεγχο νοµιµότητας στη Σύγκλητο και η οποία, µέσω του Πρύτανη, διαβιβάζεται στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.
εγκρίνουν την αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί τεκµηριωµένα ιδίως ότι δεν παρακωλύεται η
εύρυθµη λειτουργία και η κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος και του ιδρύµατος.
Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να υποβληθεί και εκτός
του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγράµµατος σε περίπτωση που µέλος ∆ΕΠ
αποδέχεται θέση που κατά νόµο µπορεί να κατέχεται µόνο από µέλος ∆ΕΠ µερικής
απασχόλησης ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο.
2. Τον Ιούνιο κάθε έτους το µέλος ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης βεβαιώνει µε
υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα,
τον τρόπο µε τον οποίο εξειδικεύονται το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος και για τα τέσσερα
επόµενα ακαδηµαϊκά έτη οι υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους
πανεπιστηµιακούς χώρους. Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα εισηγείται σχετικά στη Γενική
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Συνέλευση του Τµήµατος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των µελών ∆ΕΠ µερικής
απασχόλησης και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση.
Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα υποβάλλεται απολογισµός των
δραστηριοτήτων των µελών ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης για το προηγούµενο εξάµηνο, ο
οποίος επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο.
3. Οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
µπορούν να ανακαλούνται από τα µέλη ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης µία µόνο φορά κατά τη
διάρκεια εφαρµογής του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγράµµατος.
Η ως άνω δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος
του οικείου Α.Ε.Ι.
4. Για τα µέλη ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης που κατέχουν δεύτερη έµµισθη θέση στο
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, µετά από γνώµη της
Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος στο οποίο ανήκουν».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 26
Αναδιάρθρωση Σχολών και Τµηµάτων
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και του Σ.Α.Π.Ε.,
µπορεί να προβλέπεται ότι Τµήµατα που καλύπτουν εν όλω ή εν µέρει το γνωστικό
αντικείµενο µιας επιστήµης στο ίδιο Α.Ε.Ι. εντάσσονται υποχρεωτικά σε υφιστάµενες
Σχολές ή από κοινού µε άλλα Τµήµατα σε νέες Σχολές. Για το σκοπό αυτό επιτρέπεται και η
αναδιάρθρωση υφιστάµενων Σχολών ή η ένταξη Τµηµάτων υφιστάµενων Σχολών σε νέες
Σχολές.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β) και γ) της παραγράφου 1
του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983.
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Άρθρο 27
Ίδρυση νέων Σχολών ή Τµηµάτων
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές µελέτες
σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και από οικονοµοτεχνική µελέτη που ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές των αντίστοιχων πρότυπων µελετών που έχει συντάσσει το αρµόδιο
Συµβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. Η γνώµη της Συγκλήτου περιλαµβάνει περαιτέρω, προκειµένου για
την ίδρυση νέας Σχολής ή Τµήµατος, την εξειδίκευση των γνωστικών τους αντικειµένων,
των βασικών στοιχείων τους (τµήµατα, τοµείς, γνωστικά αντικείµενα των τοµέων),
ενδεικτικά προγράµµατα σπουδών καθώς και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και τις
προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους».
Άρθρο 28
Όργανα Σχολής
1. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Η Κοσµητεία απαρτίζεται από τον Κοσµήτορα, τους Προέδρους των
Τµηµάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητριών και των φοιτητών της Σχολής.
β) Η Κοσµητεία: i) γνωµοδοτεί για το τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό
πρόγραµµα του ιδρύµατος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή ii) κατανέµει τα
κονδύλια στα Τµήµατα και τα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής, iii) εγκρίνει και
συντονίζει τα διατµηµατικά προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου
της Σχολής και συντονίζει τα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων, iv) επεξεργάζεται
προτάσεις των Τµηµάτων για τη δηµιουργία νέων θέσεων ∆ΕΠ και τις υποβάλλει στο
Πρυτανικό Συµβούλιο, v) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσµητείας
καθώς και για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του ΕΤΕΠ στα Εργαστήρια ή
Κλινικές της Σχολής».
β) Η αρµοδιότητα της Συγκλήτου για την έγκριση κοινών προγραµµάτων σπουδών
µεταξύ Σχολών του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. διατηρείται.
2. Στο άρθρο 10 του Ν. 1268/1982 προστίθεται µια νέα παράγραφος 5 που έχει ως
εξής:

30

«5. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραµµατεία, η οποία
υπάγεται απευθείας στον Κοσµήτορα».
Άρθρο 29
Αρµοδιότητες και Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος
1. α) Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος είναι αρµόδια για κάθε άλλο θέµα που δεν
είναι αρµόδιο άλλο όργανο του Τµήµατος.
β) Αµιγώς επιστηµονικά-ερευνητικά θέµατα υπάγονται αποκλειστικά στην
αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος ειδικής σύνθεσης.
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.
1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκπρόσωποι ∆ΕΠ κάθε Τοµέα στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ορίζονται
εκ περιτροπής µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, ύστερα από κλήρωση που
διενεργείται µε ευθύνη του ∆ιευθυντή του Τοµέα, για ετήσια θητεία κατ’ αναλογία του
αριθµού των µελών του σε κάθε βαθµίδα. Στην κλήρωση µετέχουν κάθε φορά τα µέλη ∆ΕΠ
του Τοµέα που δεν συµµετείχαν στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος τα προηγούµενα
ακαδηµαϊκά έτη».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 30
Κωδικοποίηση νοµοθεσίας Α.Ε.Ι.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται ειδική
επιτροπή για την κωδικοποίηση, τροποποίηση και αναθεώρηση των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., περιλαµβανοµένων και των πειθαρχικών διατάξεων για τα µέλη
των Α.Ε.Ι., εντός έξι µηνών από τη σύστασή της, που θα επιψηφιστεί από την Ολοµέλεια της
Βουλής µε ιδιαίτερο νόµο που θα τις κυρώνει στο σύνολό τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής.

