Νόµος 1268 της 16/16.7.82. Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α' 87)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την Απόφ. Αρ. Συνεδρ. 9η ακαδ. ετ. 2011-2012
(ΦΕΚ Β΄ 1649/11.05.2012) της Συγκλήτου του Εθν. και Καποδιστρ. Πανεπ.
Αθηνών (Συνεδρία 22.3.2012), ισχύουν τα ακόλουθα:
"Για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4009/2011, σχετικά µε τη διαδικασία
εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών οποιασδήποτε, βαθµίδος µετά την 1.7.2011 και
µέχρι την κατάρτιση του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού του
Ιδρύµατος µας, το κενό του νόµου, το οποίον υφίσταται εκ του λόγου αυτού για
τα θέµατα που προβλέπεται να ρυθµιστούν από τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό
Κανονισµό, αντιµετωπίζεται µε την προσωρινή ρύθµιση αυτών από την παρούσα
απόφαση της Συγκλήτου, ιδίως δε:
1. Τα Τµήµατα θα αποστέλλουν τις προκηρύξεις των µελών ∆ΕΠ στο Υπουργείο
Παιδείας, προκειµένου αυτό να προβεί στις νόµιµες ενέργειες.
2. Εφόσον η προκήρυξη εγκρίνεται από το Υπουργείο, η διαδικασία πλήρωσης της
θέσης (επιλογής και διορισµού) προχωρεί οµαλώς µε αναλογική εφαρµογή του
προϊσχύοντος του Ν. 4009/2011 καθεστώτος (δηλαδή των σχετικών διατάξεων των
Ν. 1268/1982, 2083/1992, 3459/2007 κλπ., όπως ίσχυαν µέχρι τη δηµοσίευση του
νέου νόµου), δεδοµένου ότι ο Οργανισµός και Κανονισµός του Ιδρύµατος µας δεν
έχουν ακόµη καταρτισθεί.
3. Η παρούσα εφαρµόζεται για όλες τις διαδικασίες επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών
οποιασδήποτε βαθµίδος, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη µετά την 6.9.2011 ή
έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µετά την 1.7.2011, και
ισχύει µέχρι την δηµοσίευση του Οργανισµού και Κανονισµού του Ιδρύµατος µας."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 79 παρ. 7 περ. γ του Ν.1566/
1985 (ΦΕΚ Α 167): "Όπου στο ν. 1268/1982 αναφέρεται
ως χρονικό διάστηµα τετραετία για την υποβολή της
διατριβής νοείται πενταετία από τη χρονολογία κατάθεσης
της δήλωσης της συµβουλευτικής επιτροπής για τον
καθορισµό του θέµατος της διατριβής και αν τέτοια
δήλωση δεν έχει γίνει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. "
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 3 εδ. δεύτερο του
Ν. 1579/1985 (Α 217): "Οι γιατροί και οδοντογιατροί,
που προσφέρουν µε οποιαδήποτε σχέση και τρόπο
υπηρεσίες στο Ε.Κ.Ε.Υ., είναι αποκλειστικά του κλάδου
γιατρών Ε.Σ.Υ. ή του ∆.Ε.Π. ιατρικών και οδοντιατρικών
τµηµάτων των πανεπιστηµίων της Χώρας (πάντα σύµφωνα µε
τους ν. 1397/1983 και ν. 1268/1982)***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά µε τη δηµιουργία
Τµηµάτων στα Α.Ε.Ι., εξεδόθησαν οι εξής Υ.Α. (ΕΘΝ. ΠΑΙ∆.):
Β1/548, Β1/549, Β1/550, Β1/551, Β1/552, Β1/553 της 26/27.8.82 (Β' 633).
Άρθρο 11
Όργανα του Α.Ε.Ι.
2. α).
β) Το Πρυτανικό Συµβούλιο: (ι) εισηγείται στη Σύγκλητο τον
προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι., το πρόγραµµα έργων του Α.Ε.Ι. και εποπτεύει
την εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, (ιι) αποφασίζει για
τις προτάσεις των Σχολών σχετικά µε τη δηµιουργία νέων θέσεων
προσωπικού και εισηγείται στο Ε.Σ.Α.Π. και το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, (ιιι) µεριµνά για την οργάνωση των υπηρεσιών
της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τοποθέτηση µελών
του Ε.∆.Τ.Π. και του ∆ιοικητικού Προσωπικού σε αυτές και (ιν) ασκεί όσες
αρµοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος µε απόφασή της.]
***Το άρθρο 11 Καταργήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.2083/1992
(ΦΕΚ Α 159), η δε περ. β` της πρώην παρ.2 του παρόντος επανήλθε σε
ισχύ µε την περ. β` της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (Α 18)
σύµφωνα µε την οποία, όπου στην ανωτέρω περίπτωση προβλέπεται
"ΕΣΑΠ" εννοείται "ΣΑΠ":" β) Το στοιχείο β` της παρ. 3 του άρθρου 2
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του ν. 2083/1992 καταργείται. Το στοιχείο β` της παρ. 2 του άρθρου
11 του ν. 1268/1982 επαναφέρεται σε ισχύ και τοποθετείται στη θέση
του στοιχείου που καταργείται και όπου προβλέπεται "ΕΣΑΠ" εννοείται
"ΣΑΠ"".
***Το στοιχείο β της παρ.2 όπως είχε επανέλθει σε ισχύ µε την περ. β` της
παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (Α 18) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81
παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) µε την επιφύλαξη των µεταβατικών
διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 του αυτού νόµου.
Άρθρο 19.
Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι.
***Το άρθρο 19 Καταργήθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 15 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ Α 159).
Άρθρο 38.
Εθελουσία έξοδος.
1. Οι εντασσόµενοι κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού στη βαθµίδα του
Καθηγητή, µπορούν να ζητήσουν την έξοδο τους από την υπηρεσία.
2. Η αποκλειστική προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης στην
αντίστοιχη Σχολή λήγει ένα χρόνο µετά την έναρξη της ισχύος του
προβλεποµένου στο άρθρο 50 παράγρ. 7 του παρόντος, ειδικού νόµου. Η
Σχολή διαβιβάζει αµέσως την αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την έκδοση της σχετικής πράξης.
3. Οι σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη εξερχόµενοι από την υπηρεσία
που δεν έχουν συµπληρώσει τριακοπενταετή συντάξιµη υπηρεσία κατά
τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφόσον έχουν οκτώ χρόνια
τουλάχιστο συνολικής αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ, ως Τακτικοί ή
Μόνιµοι ή Έκτακτοι Μόνιµοι ή Έκτακτοι µε τριετή θητεία Καθηγητές ή
Εντεταλµένοι Υφηγητές ή Επιµελητές ή Βοηθοί από τα οποία τουλάχιστο
πέντε χρόνια σε Α.Ε.Ι. της χώρας, δικαιούνται µε ειδικό νόµο σύµφωνα µε
το άρθρο 73 του Συντάγµατος, σύνταξη ανάλογα προς τα αναγνωρισθέντα
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόµενο ως
συντάξιµα χρόνια υπηρεσίας τους, προσαυξηµένα γι` αυτούς που έχουν 8-10
κατά 5 χρόνια γι` αυτούς που έχουν 16 και άνω κατά 10 χρόνια χωρίς
υπέρβαση σε καµιά περίπτωση της τριακονταπενταετούς συντάξιµης
υπηρεσίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 70 παρ. 3 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 165):
"3. Στις προϋπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
38 του ν. 1268/1982 περιλαµβάνεται και η προϋπηρεσία του µόνιµου
επικουρικού καθηγητή."
4. Στον υπολογισµό της προϋπηρεσίας συµπεριλαµβάνονται και τα χρόνια
προϋπηρεσίας σε οµοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που έχουν αναγνωρισθεί ως
συντάξιµα, σύµφωνα µε το Ν. 978/1979 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης από τον ενδιαφερόµενο.
5. Οι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εξερχόµενοι από την υπηρεσία δεν
έχουν δικαίωµα να υποβάλουν υποψηφιότητα γα οποιαδήποτε θέση ∆.Ε.Π. σε
Α.Ε.Ι. της χώρας και για µια τουλάχιστο δεκαετία από την ηµεροµηνία
εξόδου τους από την υπηρεσία.
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες
∆ιδασκάλους Τµηµάτων ή Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών
και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών
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1. Οι ρυθµίσεις που αφορούν τους διδάκτορες Επιµελητές και Βοηθούς
ισχύουν και για τους διδάκτορες ∆ιδασκάλους που υπηρετούν κατά την
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού σε Τµήµατα ή Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών
και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών.
2. Όσοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος έχουν τη
δυνατότητα είτε να εξοµοιωθούν µε τους υπηρετούντες µη διδάκτορες
Επιµελητές και Βοηθούς, είτε να ενταχθούν αυτοδίκαια σε θέσεις Ε.Ε.Π.,
στις οποίες µετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν.
3. Όσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου
αυτού τριετή συνολική υπηρεσία σε θέση που κατέχουν και ο µόνιµοι
∆ιδάσκαλοι, εντάσσονται αυτοδίκαια σε µόνιµες θέσεις Ε.Ε.Π. Οι
υπόλοιποι εντάσσονται σε µη µόνιµες θέσεις και κρίνονται για
µονιµοποίηση µόλις συµπληρώσουν τριετή θητεία. Η κρίση γίνεται από το
όργανο που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων
θέσεων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση του προβλεποµένου στην παρ. 7 του
άρθρου 21 Π. ∆/τος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης κρίνονται πάλι
ύστερα από ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική
τερµατίζεται ή θητεία τους.
4. Η ένταξη σε θέση Ε.Ε.Π. γίνεται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου που
υποβάλλει στο αρµόδιο όργανο µέσα σε τρείς µήνες από την έναρξη της
ισχύος του νόµου αυτού.
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
για τους υπηρετούντες Παρασκευαστές.
1. Οι Παρασκευαστές που υπηρετούν σήµερα στα Α.Ε.Ι. εντάσσονται
αυτοδίκαια µε το βαθµό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.∆.Τ.Π. στις οποίες
µετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίες κατανέµονται στα
Τµήµατα ή στις Σχολές σύµφωνα µε το άρθρο 30.
2. Η κατανοµή των θέσεων αυτών του Ε.∆.Τ.Π. στους Τοµείς, Εργαστήρια
και Κλινικές, ή και απευθείας στη Σχολή ή στο Α.Ε.Ι., όπως και η
εξειδίκευση των καθηκόντων των κατόχων τους, γίνεται από το ∆.Σ.
τµήµατος ή την κοσµητεία ή το Πρυτανικό Συµβούλιο αντίστοιχα, µε
κριτήριο αφ ενός τις ειδικότερες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
λειτουργικές ανάγκες κάθε ακαδηµαϊκής µονάδες και αφετέρου τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα των µελών του Ε.∆.Τ.Π. καθώς και το αντικείµενο
της µέχρι τότε απασχόλησής τους.
3. Όσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού τριετή συνολική υπηρεσία σε θέση Παρασκευής, όπως και οι µόνιµοι
Παρασκευαστές, εντάσσονται σε µόνιµες θέσεις. Οι υπόλοιποι κρίνονται
για µονιµοποίηση µόλις συµπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση
γίνεται από το όργανο που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση
των αντίστοιχων θέσεων χωρίς να απαιτείται ή έκδοση του προβλεποµένου
στην παρ. 7 του άρθρου 20 Π.∆/τος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης
κρίνονται πάλι µετά ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική,
τερµατίζεται η θητεία τους.
Άρθρο 41
Μεταβατικές διατάξεις για ειδικές κατηγορίες
προσωπικού των Α.Ε.Ι.
1. Οι κάθε είδους ∆ιδάσκαλοι που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. πλην των
αναφεροµένων στο άρθρο 39, όπως και οι ειδικοί καθηγητές, Επιµελητές
και Βοηθοί των Ειδικών `Εδρών Ξένων Γλωσσών, εντάσσονται αυτοδίκαια µε
το βαθµό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.Ε.Π. αντίστοιχης ειδικότητας,
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στις οποίες µετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίες
κατανέµονται στις ακαδηµαϊκές µονάδες σύµφωνα µε το άρθρο 30.
2. Όσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου
αυτού τριετή συνολική υπηρεσία στη θέση αύτη κάτω από οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, εντάσσονται σε µη µόνιµες θέσεις Ε.Ε.Π. Οι υπόλοιποι
εντάσσονται σε µη µόνιµες θέσεις και κρίνονται για µονιµοποίηση µόλις
συµπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση γίνεται από το όργανο
που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων.
Αν η κρίση είναι αρνητική κρίνονται πάλι µετά ένα χρόνο. Σε περίπτωση
δεύτερης αρνητικής κρίσης τερµατίζεται η θητεία τους.
3. (α) Οι µόνιµοι Βοηθοί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών που
υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, έχουν τη δυνατότητα:
(ι) Να εξοµοιωθούν µε το καθεστώς των µη διδακτόρων Βοηθών. (ιι) να
ενταχθούν σε µόνιµες θέσεις Ε.∆.Τ.Π., (ιιι) να ενταχθούν σε µόνιµες
θέσεις Ε.Ε.Π., (ιν) να µεταταγούν σε µόνιµη δηµόσια θέση σύµφωνα µε το
άρθρο 37.
(β) Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του εδαφίου (α) γίνεται
µε αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλει στο αρµόδιο όργανο µέσα σε τρείς
µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
4. Οι Παρασκευαστές Α` κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εξοµοιώνονται ως προς κάθε συνέπεια µε
τους µη διδάκτορες Βοηθούς.
5. Οι Τεχνίτες κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού εξοµοιώνονται ως προς την ένταξή τους
σε θέσεις Ε.∆.Τ.Π. µε τους υπηρετούντες Παρασκευαστές, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 40.
6. (α) Όσοι από το προσωπικό που υπηρετεί σήµερα στα Α.Ε.Ι. δεν
υπάγονται σε καµιά από τις παραπάνω ρυθµίσεις υποβάλλουν µέσα σε τρείς
µήνες από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού αίτηση στη Σύγκλητο για
την ένταξη τους σε θέσεις Ε.∆.Τ Π. ή Ε.Ε.Π. Ειδικά οι κατά την έναρξη
της ισχύος του νόµου αυτού υπηρετούντες στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Έφοροι Φροντιστηρίων Εφαρµογών µπορούν επιπλέον να υποβάλουν αίτηση
στη Σύγκλητο είτε για ένταξη σε θέση Λέκτορα είτε για εξοµοίωση µε τους
µη διδάκτορες Βοηθούς.
(β) Η απόφαση της Συγκλήτου σχετικά µε την παραπάνω ένταξη πρέπει να
συνεκτιµά αφ` ενός τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των κρινοµένων και
το αντικείµενο της µέχρι τότε απασχόλησής τους και αφ` ετέρου τις
ανάγκες του Α.Ε.Ι.
(γ) Με την ίδια απόφαση η Σύγκλητος κατανέµει τις θέσεις αυτές σε
συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή µονάδα.
7. (α) Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου Άµισθοι Υφηγητές αποκτούν
τον τίτλο του "Άµισθου Επίκουρου Καθηγητή". Το ίδιο ισχύει και για
όσους αναγορευθούν Άµισθοι Υφηγητές µε βάση το άρθρο 45 παράγραφος 7
αυτού του νόµου από το χρόνο του διορισµού τους.
(β) Με απόφαση Γ.Σ. τµήµατος µπορεί να ανατεθεί στους Άµισθους
Επίκουρους Καθηγητές ή διενέργεια ελεύθερων µαθηµάτων ή κατόπιν
αιτήσεώς τους άλλο διδακτικό έργο µέχρι δύο ωρών την εβδοµάδα, το οποίο
οφείλουν να παρέχουν χωρίς µισθό ή άλλη αµοιβή.
(γ) Οι κάτοχοι του τίτλου "Άµισθος Επίκουρος Καθηγητής" οφείλουν να
τον χρησιµοποιούν µε ακρίβεια και ολογράφως.
(δ) Το Πρυτανικό Συµβούλιο µπορεί να κηρύξει τον Άµισθο Επίκουρο
Καθηγητή έκπτωτο του τίτλου για παράβαση των εδαφίων (β) και (γ) της
παραγράφου αυτής.
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(ε) Όσοι από τους Εντεταλµένους Υφηγητές δηλώσουν µέχρι 31 Οκτωβρίου
1983 ότι δεν επιθυµούν ένταξη στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή
τερµατίζεται η θητεία τους στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και αποκτούν
αυτοδίκαια τον τίτλο του Άµισθου Επίκουρου Καθηγητή µε τις υποχρεώσεις
των εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις για το ∆ιοικητικό Προσωπικό
που υπηρετεί στα Α.Ε.Ι.
1. Οι οργανικές θέσεις των διοικητικών οικονοµικών και τεχνικών
υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. µετατρέπονται αυτοδίκαια σε µόνιµες θέσεις
∆ιοικητικού Προσωπικού.
2."Στις παραπάνω θέσεις και στους αντίστοιχους κλάδους επανεντάσσονται
αυτοδικαίως οι µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις διοικητικές,
οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. συνυπολογιζοµένου και του
χρόνου υπηρεσίας τους έστω και αν διανύθηκε χωρίς τα τυπικά προσόντα του
κλάδου στον οποίο ανήκουν".
***Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω αφ`ης ίσχυσε µε το άρθρο 79 παρ. 5
περ. γ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την ΥΑ (Παιδείας και Οικονοµικών) 63079/8240
1986 (Β`572) που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου από το εδάφ.
δ` της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 1643/1986 (Α 126) µε την
επανένταξη του ανωτέρω προσωπικού που έγινε αυτοδίκαια από 16-71982 θεµελιώνεται δικαίωµα καταβολής της διαφορά των αποδοχών
απο την ηµεροµηνία αυτή.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί σήµερα µε οποιαδήποτε άλλη σχέση
εργασίας στο Α.Ε.Ι. συνεχίζει να διέπεται από το καθεστώς µε το οποίο
προσλήφθηκε.
4. Με Π.∆. ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευµάτων και κατά τροποποίηση
των κειµένων διατάξεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για την έφαρµογη του άρθρου αυτού.
Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις για τις προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές σπουδές
1. Οι προβλεπόµενες στο άρθρα 24 και 25 διατάξεις για το πρόγραµµα
και τον κανονισµό σπουδών ισχύουν για τους φοιτητές που θα εισαχθούν
στα Α.Ε.Ι. από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984 και τα επόµενα.
2. Για τους υπόλοιπους φοιτητές εξακολουθούν να ισχύουν οι
υφιστάµενες κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού σχετικές
διατάξεις.
3. Τα πραγµατοποιούµενα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών τα όποια ολοκληρώνονται µε τη
χορήγηση διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισµένου από το κράτος,
συνεχίζονται για µια τριετία από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού.
Στα µεταπτυχιακά αυτά προγράµµατα εισαγωγή φοιτητών γίνεται για
τελευταία φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 παρ. 9 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56):
"9. Τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Ν. 1268/1982
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών συνεχίζουν τη λειτουργία τους

08/03/2016

και δέχονται φοιτητές µέχρι την ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχου
κύκλου σπουδών στη Μεταπτυχιακή Σχολή του ίδιου Α.Ε.Ι."
4. Τα διπλώµατα µεταπτυχιακών σπουδών της προηγούµενης παραγράφου
θεωρούνται ισότιµα ως προς κάθε συνέπεια µε τα Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα
που θα χορηγούν στο µέλλον οι Μεταπτυχιακές Σχολές.
Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις για το Πανεπιστήµιο και το
Πολυτεχνείο Κρήτης
1. (α) Η διοίκηση και η οικονοµική διαχείριση του Πανεπιστηµίου και
του Πολυτεχνείου Κρήτης εξακολουθεί να ασκείται από τις αντίστοιχες
∆ιοικούσες Επιτροπές ως την έναρξη της αυτοδύναµης λειτουργία τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Πανεπιστηµίου Κρήτης επί Πλέον των κατά τις διατάξεις του Ν.∆. 87/1973
και Π ∆. 525/1979 µελών της συµµετέχουν εφεξής αυτοδίκαια ως τακτικά
µέλη και: α) τρείς από τους καθηγητές που θα ενταχθούν σύµφωνα µε την
παράγρ. 2 (ι) του άρθρου αυτού και β) τρείς εκπρόσωποι των φοιτητών.
β) Οι τρεις καθηγητές υποδεικνύουν µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους
από το σύνολο των υπηρετούντων καθηγητών, ανά ένας από το Φυσικό
Τµήµα, το Μαθηµατικό Τµήµα και τη Φιλοσοφική Σχολή.
γ) Οι τρείς εκπρόσωποι των φοιτητών, επίσης ανά ένας από το Φυσικό
τµήµα, το Μαθηµατικό Τµήµα και τη Φιλοσοφική Σχολή, υποδεικνύονται µαζί
µε τους αναπληρωµατικούς τους από τους αντίστοιχους φοιτητικούς
συλλόγους.
2. Με Π.∆. που θα εκδοθεί ύστερα από γνώµη των ∆ιοικουσών Επιτροπών
του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα καθορισθούν:
(ι) Η διαδικασία ένταξης σε θέσεις ∆.Ε Π. των καθηγητών που
εκλέχθηκαν µέχρι την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού.
(ιι) Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του ∆.Ε.Π. καταργουµένων των
διατάξεων του Π.∆. 407/1980.
(ιιι) Η διάρθρωση του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης σε
Σχολές, Τµήµατα και Τοµείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
(ιν) Ο ελάχιστος αριθµός µελών ∆.Ε.Π. όπως και οι λοιπές προϋποθέσεις
που απαιτούνται για την αυτοδύναµη λειτουργία του Πανεπιστήµιου και
του Πολυτεχνείου Κρήτης µε εκλεγµένα όργανα διοίκησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού.
3. Ο κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού κενές θέσεις
καθηγητών του Πανεπιστήµιου και του Πολυτεχνείου Κρήτης µετατρέπονται
σε ενιαίες θέσεις ∆.Ε.Π., εντάσσονται σε τµήµατα και προκηρύσσονται
σταδιακά µέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του νόµου µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη
της αντίστοιχης ∆ιοικούσας Επιτροπής.
4. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού διδάσκοντες στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί Επιστήµονες, όπως
επίσης και οι διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί µε βάση το άρθρο 5 του Π
∆. 407/1980 κρίνονται, εφ` όσον έχουν συµπληρώσει διετή συνολική
υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., για ένταξη σε θέσεις ∆.Ε.Π. και σε βαθµίδα την
οποία προσδιορίζει ο κάθε ενδιαφερόµενος µε τη σχετική αίτηση του. Η
κρίση γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόµου αυτού και
από ειδικά εκλεκτορικά σώµατα για κάθε βαθµίδα, τα οποία συγκροτούνται
µε υπουργική απόφαση µετά από γνώµη της αντίστοιχης ∆ιοικούσας
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Επιτροπής. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία σε
Α.Ε.Ι. κρίνονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις αµέσως µόλις τη
συµπληρώσουν. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης των
διδασκόντων αυτών, οι συµβάσεις τους παρατείνονται αυτοδίκαια. Οι
θέσεις για τις οποίες κρίνονται οι παραπάνω ιδρύονται χωρίς άλλη
διαδικασία. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραµένουν στη θέση τους
µέχρι να λήξει η σύµβασή τους.
Άρθρο 45
Συµπληρωµατικές µεταβατικές διατάξεις.
1. Παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία όλων των Καθηγητών, Εντεταλµένων
Υφηγητών, Επιµελητών, Βοηθών, Παρασκευαστών και ∆ιδασκάλων που
υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού µέχρι την ένταξή
τους στις θέσεις που θα δηµιουργηθούν µε την αναδιάρθρωση των Α.Ε.Ι.
2. (α) Οι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1980-1981 εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις
αναλαµβάνουν καθήκοντα Πρύτανη από 1η Σεπτεµβρίου 1982. Επίσης όσοι
Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και Συγκλητικοί έχουν εκλεγεί για το
ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983 αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους από 1η
Σεπτεµβρίου 1982.
(β) Στην περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Αντιπρύτανης κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982, χρέη Αντιπρύτανη εκτελεί ο αρχαιότερος των
Τακτικών Καθηγητών του ιδρύµατος.
(γ) Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει εκλογή Κοσµήτορα ή
Συγκλητικού κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982, οι υπηρετούντες κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού Κοσµήτορες ή Συγκλητικοί εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους.
(δ) Η θητεία των Πρυτανικών αρχών, Συγκλήτου και Κοσµητόρων λήγει
µόλις συµπληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 30
παράγραφος 6.
3. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. έχουν την υποχρέωση
µέσα σε τρείς µήνες από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού να
εγκατασταθούν και να διαµένουν µόνιµα στον τόπο που εδρεύει το Τµήµα
στο οποίο εντάσσονται.
4. Τα πρώτα είκοσι µέλη της Ε.Α.Γ.Ε. ορίζονται µε Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προτάσεις από όλες τις Γ.Σ. των
Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. από την Ε.Φ.Ε.Ε. και το Κεντρικό Συµβούλιο του
Ε.∆.Π. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων διαβιβάζει τις
προτάσεις σε ειδική διακοµµατική επιτροπή στην οποία συµµετέχουν
επιστήµονες ως εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων της Βουλής η σύνθεση της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Η επιτροπή αυτή καταρτίζει µέσα από τις παραπάνω
προτάσεις την τελική πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο. Οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου θα
καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Από τη στιγµή της συγκρότησης της Ε.Α.Γ.Ε. καταργείται το
προβλεπόµενο από το Ν. 741/1977 ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Οι αρµοδιότητες, το
προσωπικό και οι πόροι του περιέρχονται στην Ε.Α.Γ.Ε. Με Π.∆.
καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης ισότιµων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι.
εξωτερικού από την Ε.Α.Γ.Ε.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 1286/1982 (Α 119):
"Για το οµοταγές των σχολών του εξωτερικού εφαρµόζεται η
παράγραφος 5 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 όταν πρόκειται γιά Α.Ε.Ι.,
του άρθρου 74 του Ν. 576/1977 όταν πρόκειται για Τεχνική και
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και της παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθµόν
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ΣΤ5/5/26.4.1982 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 213/26.4.1982 τ. Β `) όταν
πρόκειται για Παιδαγωγικές Ακαδηµίες και Σχολές Νηπιαγωγών."
6. Το κριτήριο (ιιι) της παρ. 5 του άρθρου 14 ισχύει µετά την πάροδο
τριετίας από τη λειτουργία µεταπτυχιακών σπουδών στο αντίστοιχο πεδίο στην
Ελλάδα.
*** Η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 2 Ν.3282/2004,
ΦΕΚ Α 208/1.11.2004, µε το οποίο τροποποιήθηκε η περ. ιιι
της παρ.5 του άρθρου 14,η δε νέα ρύθµιση καταλαµβάνει και
τις εκκρεµείς διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης, για τις οποίες
οι σχετικές πράξεις έχουν αναπεµφθεί από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων στα Πανεπιστήµια, λόγω ελλείψεως
του αντίστοιχου προσόντος.»
7. Για όσους κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού εκπονούν
διδακτορική διατριβή ή υφηγεσία και δεν υπάγονται στη διάταξη του
άρθρου 36 παρ. 1 εξακολουθεί να ισχύει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1984 η µέχρι
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού διαδικασία εξέτασης και αναγόρευσης
σε διδάκτορα ή υφηγητή αντίστοιχα. Η διαδικασία πραγµατοποιείται στη
Γ.Σ. του αντίστοιχου Τµήµατος και στη σχετική ψηφοφορία συµµετέχουν τα
µέλη του ∆.Ε.Π. που συγκροτούν το σώµα εκλεκτόρων για εκλογή σε θέση
Λέκτορα προκειµένου περί κρίσης διδακτορικής διατριβής ή Επίκουρου
Καθηγητή προκειµένου περί κρίσης υφηγεσίας. Οι σχετικές διαδικασίες που
εκκρεµούν συνεχίζονται και οι αντίστοιχες προθεσµίες θεωρούνται ως
αποκλειστικές.
8. Οι διατάξεις του νόµου αυτού που αναφέρονται στο προσωπικό που
κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου υπηρετεί στα Α.Ε.Ι. ισχύουν
αντίστοιχα για τους Επιµελητές, Βοηθούς, Επιστηµονικούς Συνεργάτες και
Παρασκευαστές των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων "Αρεταίειο" και
"Αιγινήτειο", οι οποίοι θεωρούνται ότι υπηρετούν στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού.
9. Τα σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία, την εσωτερική διάρθρωση
και τη διοίκηση των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων "Αρεταίειο" και
"Αιγινήτειο" θα καθορισθούν µε Π.∆.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 49 παρ. 4 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173):
"α) Η αληθινή έννοια της παρ. 9 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982
είναι ότι στη ρύθµιση αυτή υπάγεται και το προσωπικό των
πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων "Αρεταίειο" και "Αιγινήτειο", το οποίο
κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού εντάσσεται σε αυτοδίκαια
ιδρυόµενες ισάριθµες θέσεις Ε.∆.Τ.Π."
10. Οι ρυθµίσεις της "παραγράφου 8" δεν ισχύουν για το προσωπικό
ερευνητικών και άλλων κέντρων και ιδρυµάτων, το οποίο σύµφωνα µε την
προϊσχύουσα νοµοθεσία εξοµοιώνεται αντίστοιχα µε τους Επιµελητές,
Βοηθούς, Επιστηµονικούς Συνεργάτες και Παρασκευαστές των Α.Ε.Ι.
***∆ιά του άρθρου 18 παρ. 8 του Ν. 1286/1982 (Α 119), αντικατεστάθη
εις την παράγραφο 10 η φράσις "παραγράφου 9", διά της φράσεως
"παραγράφου 8", ως ανωτέρω.
11. Οι κενές ή κενούµενες έδρες ή θέσεις κύριου διδακτικού προσωπικού
καθώς και οι κενές ή κενούµενες Επιµελητών, Βοηθών, Επιστηµονικών
Συνεργατών και των εξοµοιούµενων µε αυτούς που έχουν µέχρι σήµερα
ιδρυθεί στα Α.Ε.Ι., µετατρέπονται αυτόµατα από την έναρξη της ισχύος
του νόµου αυτού σε ενιαίες θέσεις ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆.Ε.Π.), εκτός από αυτές για την πλήρωση των οποίων υπάρχουν ήδη
προκηρύξεις των Σχολών. Οι διαδικασίες εκλογής και διορισµού
ολοκληρώνονται και οι προβλεπόµενες προθεσµίες θεωρούνται ως
αποκλειστικές. Στην περίπτωση αυτή για τους διοριζόµενους ισχύουν
ανάλογα οι αντίστοιχες µεταβατικές διατάξεις.
Με απόφαση της Συγκλήτου που πρέπει να ληφθεί µέσα σε αποκλειστική
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προθεσµία 20 ηµερών από την κατανοµή του προσωπικού στα Τµήµατα που
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγρ. 2 εδάφιο (β) ανακατανέµονται οι
παραπάνω ενιαίες θέσεις ∆.Ε.Π. έτσι ώστε κάθε Τµήµα που έχε συνολικά
λιγότερες από δεκαπέντε πληρωµένες θέσεις να συµπληρωθεί κατά
προτεραιότητα µέχρι του αριθµού αυτού. Η έναρξη λειτουργίας του
Τµήµατος κατά το άρθρο 30 δεν εξαρτάται από την παραπάνω συµπλήρωση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56):
"12. Η αληθινή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 45
του Ν.1268/1982 είναι ότι για το µεταβατικό διάστηµα της αναδιάρθρωσης των Α.Ε.Ι. οι
κενές ή κενούµενες έδρες ή θέσεις κύριου διδακτικού προσωπικού καθώς και οι κενές ή
κενούµενες θέσεις επιµελητών, βοηθών, επιστηµονικών συνεργατών και των
εξοµοιουµένων µε αυτούς ανήκουν στο οικείο Τµήµα, εφόσον η Σχολή έχει µετατραπεί σε
Τµήµα σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 ή ανήκουν στο Τµήµα εκείνο
στο οποίο έχει ενταχθεί ο καθηγητής της έδρας ή ο διευθυντής του εργαστηρίου ή
κλινικής, όπου ανήκαν οι θέσεις αυτές, εφόσον η Σχολή έχει χωριστεί σε
περισσότερα Τµήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 2 εδ. (α) του Ν.
1268/1982. Μετά την άκαρπη πάροδο της αποκλειστικής προθεσµίας των 20
ηµερών, κάθε Τµήµα που έχει συνολικά λιγότερες από 15 πληρωµένες
θέσεις, µετά την κατανοµή του προσωπικού, αποκτά από τη δηµοσίευση
του παρόντος και από τις κενές θέσεις του οικείου Α.Ε.Ι. τις θέσεις
∆.ΕΗ.Π. που υπολείπονται, τις οποίες και µπορεί να προκηρύξει
αµέσως."
12. Κενές θέσεις Παρασκευαστών, λοιπών υπαλλήλων και τεχνιτών κάθε
κατηγορίας που υπάρχουν στις Σχολές κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου
αυτού µετατρέπονται σε θέσεις Ειδικού ∆ιοικητικού - Τεχνικού
Προσωπικού.
13. Σε όσους εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις µελών ∆.Ε.Π. χωρίς να
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χορηγείται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων άδεια χωρίς
αποδοχές, προκειµένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές.
(14) ***Καταργήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν.
1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
15. Ως Σχολή κατά το άρθρο 30 παράγρ. 2 εδάφιο (β) νοείται η
Συνέλευση των Καθηγητών όπως λειτουργεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του
νόµου αυτού και τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγρ. 3 κινεί αµελλητί ο
κατά την ηµεροµηνία αυτή κοσµήτορας της Σχολής.
16. Τα Π.∆.. για την έκδοση των οποίων απαιτείται γνώµη της Ε.Α.Γ.Ε.
ή του Ε.Σ.Α.Π.. µπορούν να εκδίδονται χωρίς τη γνώµη αυτή µέχρι τη
συγκρότηση των οργάνων αυτών.
17. Οι προσωποπαγείς θέσεις ∆.Ε.Π. όταν για οποιοδήποτε λόγο
κενωθούν, µετατρέπονται σε θέσεις ∆.Ε Π. του αντίστοιχου Τµήµατος.
"18. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3)
µελών ∆.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι., απονέµει τον τίτλο του Οµότιµου Καθηγητή σε
όσα µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας,
συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά τους."
Κάθε αντίθετη διάταξη της προϊσχύουσας νοµοθεσίας
καταργείται.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.18 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
το άρθρο 26 παρ.5α ν.3549/2007,ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.
19. Με Π.∆. που εκδίδεται µε κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ή
βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί µε
οποιαδήποτε σχέση σήµερα στα Α.Ε.Ι και "που θα ενταχθεί και θα
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επανενταχθεί ή θα προσληφθεί" σε θέσεις Ε.∆.Τ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή ∆ιοικητικού
Προσωπικού ή θα παραµείνει στις προβλεπόµενες από το άρθρο 35 θέσεις για
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
***Η παρ. 19 του άρθρου 45 τροποποιήθηκε ως άνω µε το άρθρο 49 παρ.
4 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
20. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οι
Επιστηµονικές Επιτροπές αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων που διατηρήθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν.
1232/1982, µπορούν είτε να υπαχθούν στις αρµοδιότητες του Ε.Σ.Α.Π είτε
να µετατραπούν ή να καταργηθούν.
21. Μέχρις ότου καθορισθεί ο βασικός µισθός του Καθηγητή κατά το
άρθρο 17 παράγρ. 7 του νόµου αυτού, ως τέτοιος θεωρείται ο µισθός του
Τακτικού Καθηγητή. Σε καµία περίπτωση η εφαρµογή του άρθρου 17 παράγρ.
7 του νόµου αυτού δεν µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των αποδοχών των
µελών του ∆.Ε.Π. που εντάσσονται, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού.
22. Με Π.∆. καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία κάλυψης της
θέσης του Προϊστάµενου Γραµµατείας του Α.Ε.Ι. καθώς και οι αρµοδιότητές
του για την εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελεσµατικό
συντονισµό και διεύθυνση του έργου των διοικητικών, τεχνικών και
οκονοµικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετ. το Π∆ 388/1983 (Α 141),όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το Π.∆. 246/1984 (Α 97).
"23. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. υπάγονται στην αρµοδιότητα του πειθαρχικού
συµβουλίου και στις πειθαρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και τους
υφηγητές των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπει ο σχετικός νόµος. Η σύνθεση του
συµβουλίου τούτου ορίζεται πενταµελής ως εξής: (Α - γ).
Οι πρόεδροι του Συµβουλίου της επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή
κωλύµατος αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. "δ) Ο
αντιπρύτονης ακαδηµαϊκών υποθέσεων και προσωπικού του οικείου
Α.Ε.Ι. ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι και
σε περίπτωση κωλύµατος ο αντιπρύτανης οικονοµικού προγραµµατισµού και
ανάπτυξης και το µέλος ∆.Ε.Π της διοικούσας επιτροπής, που έχει τα
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθµίδα του καθηγητή, αναπληρωτή η
επικούρου." (ε) ένας πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας,
οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αντί του µέλους αυτού µετέχει στη σύνθεση
του συµβουλίου από τη στιγµή που θα εκλέγει ο πρόεδρος της ΕΑΓΕ ή ο
νόµιµος αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου ασκεί ο
γραµµατέας του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
***Η περ. δ` αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 2 του
Ν.2233/1994 (Α 141)
Σε περίπτωση παραποµπής πρύτανη µετέχει στο συµβούλιο δεύτερος
πρύτανης οριζόµενος επίσης µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων".
***Η παρ. 23 του άρθρου 45 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 79
παρ. 6 περ. ιγ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
24. Οι συµβάσεις των Επιστηµονικών Συνεργατών παρατείνονται
αυτοδίκαια έως ότου υπαχθούν στις ρυθµίσεις του άρθρου 35 παραγρ. 2.
25. Οι ειδικοί επιστήµονες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες, των
οποίων η σύµβαση δεν έχει κριθεί για ανανέωση από την οικεία Σχολή παρ`
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όλο που οι ενδιαφερόµενοι είχαν έγκαιρα υποβάλει τη σχετική αίτηση,
κρίνονται υποχρεωτικά από την οικεία Σχολή µε τις διαδικασίες που
υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού. Η κρίση πρέπει
να έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι 15 Οκτωβρίου 1982. Εάν η προθεσµία αυτή
παρέλθει άπρακτη, οι αντίστοιχες συµβάσεις ανανεώνονται αυτοδίκαια για
ένα χρόνο, οπότε οι παραπάνω Ειδικοί Επιστήµονες και Επιστηµονικοί
Συνεργάτες εντάσσονται, στις µεταβατικές διατάξεις του νόµου αυτού. 26. Η αρχαιότητα
µεταξύ των µελών του ∆.Ε.Π. που εντάσσονται στην
ίδια βαθµίδα, όπου υπάρχει, καταργείται.
27. Το Πρυτανικό Συµβούλιο λειτουργεί αρχικά χωρίς Κοσµήτορα της
Μεταπτυχιακής Σχολής µέχρι να ιδρυθεί Μεταπτυχιακή Σχολή το αντίστοιχο
Α.Ε.Ι
28. Οι ονοµαστικές ψηφοφορίες σε όλα τα όργανα και σώµατα των Α.Ε.Ι.
γίνονται µε αλφαβητική σειρά, µε κλήρωση του γράµµατος έναρξης σε κάθε
εκλογή.
Άρθρο 46
1. Κατ εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6,
ιδρύονται Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά
Τµήµατα Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήµια Αθηνών Θεσσαλονίκης, Πατρών,
Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης.
Τα Τµήµατα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαµήνων και
διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόµου και γενικά τη νοµοθεσία για
τα Α.Ε.Ι.
2. Με Π.∆. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζεται ο χρόνος που αρχίζει η
λειτουργία και εισάγονται φοιτητές στο πρώτο έτος των τµηµάτων που
ιδρύονται, ο χρόνος που δεν εισάγονται σπουδαστές στις Παιδαγωγικές
Ακαδηµίες (Π.Α.) και Σχολές Νηπιαγωγών (Σ.Ν.) και παύει η λειτουργία
τους, η αποστολή των Τµηµάτων που ιδρύονται, η έδρα ή παραρτήµατά τους,
η επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων τους, τα τυπικά προσόντα των
υποψηφίων και η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων και εκλογής των πρώτων
µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, η άσκηση των φοιτητών σε
σχολεία τα της µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης των αποφοίτων Π.Α. και
Σ.Ν., των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εξοµοίωσης των αποφοίτων
αυτών µε τους πτυχιούχους των Τµηµάτων που ιδρύονται και ρυθµίζονται οι
σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεµότητες που µπορεί να
υπάρξουν µετά την παύση της λειτουργίας των Π.Α. και Σ.Ν. ως και τα
θέµατα που τυχόν θα προκύψουν σχετικά µε τη λειτουργία των Τµηµάτων που
ιδρύονται και δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
3. Με Π.∆. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών
δηµιουργούνται οι πρώτες θέσεις διδακτικού προσωπικού κάθε Τµήµατος και
ρυθµίζεται η τύχη γενικά του προσωπικού το οποίο υπηρετεί µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Π.Α. και Σ.Ν.
4. Με Π.∆. που εκδίδονται, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα της περιουσίας
και των Οικονοµικών εκκρεµοτήτων που τυχόν θα υπάρξουν µετά την παύση
της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και των σχολών Νηπιαγωγών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το Π∆ 231/2000,Α 198/13.9.2000 ορίζεται ότι:
" 1. Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1268/82 και του Π.∆.
320/83 "Οργάνωση και λειτουργία, των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (Α` 116), Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
µετονοµάζεται σε "Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης",
χωρίς µεταβολή του γνωστικού αντικειµένου.
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2. Το µετονοµαζόµενο τµήµα εξοµοιώνεται πλήρως ως προς κάθε συνέπεια
µε τα παιδαγωγικά τµήµατα νηπιαγωγών και οι πτυχιούχοι του διορίζονται
σε νηπιαγωγεία και σε παιδαγωγικά κέντρα.
3. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται Παιδαγωγικό
Τµήµα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, εννοείται εφεξής το Τµήµα Επιστηµών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οµοίως όπου προβλέπεται ως προσόν
διορισµού το πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ΑΕΙ, εννοείται και
το πτυχίο του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το Π∆ 318/2001,ΦΕΚ Α 217/28.9.2001,ορίζεται ότι:
" 1. Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1268/82 και του Π.∆.
320/83 "οργάνωση και λειτουργία, των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (Α` 116), Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών το
οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε
το Π.∆. 2/1994 (ΦΕΚ 1/Α/1995), µετονοµάζεται σε Παιδαγωγικό Τµήµα
Προσχολικής Εκπαίδευσης, χωρίς µεταβολή του γνωστικού αντικειµένου.
2. Το µετονοµαζόµενο τµήµα εξοµοιώνεται πλήρως ως προς κάθε συνέπεια
µε τα παιδαγωγικά τµήµατα νηπιαγωγών και οι πτυχιούχοι του διορίζονται
σε νηπιαγωγεία και σε παιδαγωγικά κέντρα.
3. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται Παιδαγωγικό
Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
εννοείται εφεξής το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Οµοίως
όπου προβλέπεται ως προσόν διορισµού το πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος
Νηπιαγωγών ΑΕΙ, εννοείται και το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος
Προσχολικής Εκπαίδευσης".
Άρθρο 47
1. Κατ εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6
ιδρύοντα, Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στα
Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Τα Τµήµατα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαµήνων και
διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόµου και γενικά τη νοµοθεσία για
τα Α.Ε.Ι.
2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του προηγουµένου άρθρου ισχύουν ανάλογα και
για τα Τµήµατα της παραγράφου 1.
3. Με Π.∆. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών,
καθορίζεται ποσοστό από τα κέρδη του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου, το οποίο διατίθεται ετήσια στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. για
επιχορήγηση των τµηµάτων που ιδρύονται µε την παράγραφο 1, πέρα από τις
πιστώσεις που τους αναλογούν από την επιχορήγηση του αντίστοιχου Α.Ε.Ι.
από τον τακτικό προϋπολογισµό.
Άρθρο 48
1. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού παύει η λειτουργία των
ανωτέρων ιδιωτικών σχολών Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
ανακαλείται η άδεια των σχολών αυτών και ορίζεται τριµελής επιτροπή από
εµπειρογνώµονες, η οποία ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών θα επιλέξει
και θα αποτιµήσει τον εξοπλισµό τους, ο οποίος θα αγοραστεί από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το τίµηµα που θα
εισπραχθεί δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά. Τα της
αγοράς, παραλαβής και διάθεσης του εξοπλισµού θα ρυθµισθούν µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και σε βάρος των
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πιστώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Ιδρύονται Τµήµατα Ηλεκτρονικών στις Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων
Μηχανικών (ΑΣΤΕΜ) των ΚΑΤΕΕ Λάρισας και Ηρακλείου.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) µπορούν να λειτουργήσουν στις έδρες των σχολών της παραγράφου 1
παραρτήµατα ΚΑΤΕΕ και
β) κατανέµονται οι σπουδαστές των σχολών της παραγράφου 1 στα ΚΑΤΕΕ
και ρυθµίζεται ο τρόπος κατάταξής τους και κάθε λεπτοµέρεια που αφορά
στην εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών, ύστερα από αίτησή του στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και κρίση του αρµοδίου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, τοποθετείται στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ανάλογα µε τα
προσόντα του, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 576/1977 και µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε εκπαιδευτικό. α) δεν κατέχει άλλη θέση
στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
β) έχει προϋπηρεσία στη σχολή τουλάχιστο τα τέσσερα τελευταία σχολικά
έτη κατά τη διάρκεια των οποίων καλύπτει τελευταία τουλάχιστο το ωράριο
που προβλέπεται από το Ν. 576/1977 για τον αντίστοιχο κλάδο ή µέσο όρο
εβδοµαδιαίων ωρών στα τέσσερα τελευταία έτη ίσο µε το προβλεπόµενο
ωράριο.
Οι ιδιοκτήτες των σχολών της παραγράφου 1 τοποθετούνται στα ΚΑΤΕΕ ή
ΚΕΤΕ ύστερα από αίτησή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και κρίση του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβούλιου, ανάλογα µε
τα προσόντα τους, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 576/1977 και µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Το ∆ιοικητικό Προσωπικό των σχολών της παραγράφου 1 τοποθετείται
στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ύστερα από αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εφ` όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε
υπάλληλο:
α) να υπηρετεί στη Σχολή τα τέσσερα τελευταία χρόνια µε πλήρη
απασχόληση,
β) να µη κατέχει άλλη θέση στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία και
γ) να έχει τα προσόντα του κλάδου, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν.
576/1977.
6. Οι αιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 αυτού του
άρθρου πρέπει να υποβληθούν µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη της ισχύος
του νόµου αυτού.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) ορίζονται τα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ στα οποία τοποθετούνται όσοι αναφέρονται
στις παραγράφους 4 και 5 και ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των παραγράφων αυτών και
β) διαβαθµίζονται οι αναφερόµενοι στις παραγράφους 4 και 5 αυτού του
άρθρου και το εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 47 του Ν. 1143/1981. Ως
χρόνος υπηρεσίας για τη διαβάθµιση λαµβάνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας
στις σχολές µετά την απόκτηση των τυπικών προσόντων του κλάδου στον
οποίο εντάσσονται.
Εάν κατά τα έτη που προηγούνται των τεσσάρων τελευταίων ετών ο
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εκπαιδευτικός δεν έχει πλήρες ωράριο, τα έτη αυτά υπολογίζονται
κλασµατικά µε αριθµητή του κλάσµατος το εβδοµαδιαίο ωράριο του
Εκπαιδευτικού και παρανοµαστή το προβλεπόµενο ωράριο του κλάδου του.
8. Για τους αναφερόµενους στην περίπτωση β της προηγούµενης
παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων 3 και 4 της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 967/1979.
Για τη χορήγηση χρονοεπιδόµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για το εκπαιδευτικό και ∆ιοικητικό Προσωπικό της Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.
Για την προαγωγή και τη χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων υπολογίζεται
ο χρόνος στον κατεχόµενο βαθµό ή µισθολογικό κλιµάκιο, ανεξάρτητα αν
έχει διανυθεί στην ιδιωτική ή τη δηµόσια επαγγελµατική και τεχνική
εκπαίδευση.
9. Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, οι
ιδιοκτήτες και οι διευθυντές των σχολών υποχρεούνται να παραδώσουν όλο
το αρχείο των σχολών στα ΚΑΤΕΕ. Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον 1.000.000 δραχµών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ΚΑΤΕΕ που θα παραλάβουν τα αρχεία και
κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στην παραλαβή και παράδοση των αρχείων.
Άρθρο 49.
1. Φοιτητές που έχουν εγγραφεί µέχρι 31.12.1981 σε µη αναγνωρισµένα
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή πτυχιούχοι των πιο πάνω Α.Ε.Ι., στα οποία η
γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι ευρέως γνωστή διεθνώς, κατατάσσονται κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 1982-1983 χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισµό και µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε αντίστοιχες
ή παρεµφερείς Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται εφάπαξ, καθορίζονται τα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού τα οποία
εµπίπτουν στην προηγούµενη παράγραφο, οι αντίστοιχες ή παρεµφερείς
Σχολές ή Τµήµατα και γενικά η διαδικασία για την εφαρµογή των διατάξεων
αυτού του άρθρου.
3. Με απόφαση της Σχολής ή του Τµήµατος στα οποία γίνεται η κατάταξη
καθορίζεται το έτος ή το εξάµηνο σπουδών, στο οποίο κατατάσσονται οι
φοιτητές ή πτυχιούχο, της παραγράφου 1.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50
1. Τα Π.∆. που προβλέπονται στο νόµο αυτό εκδίδονται πάντοτε ύστερα
από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού ή Υφυπουργού εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά διάταξη του νόµου αυτού.
2. Όπου στο νόµο αυτό προβλέπονται αυτοδίκαιες ή µη µεταβολές στην
υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι.,
όπως εντάξεις, προαγωγές και µονιµοποιήσεις, τις σχετικές πράξεις
εκδίδει ο αρµόδιος Υπουργός.
3. Όπου κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού απαιτείται γνώµη οργάνου
και οι σχετικές προθεσµίες δε ρυθµίζονται ειδικά, η γνώµη αυτή πρέπει
να εκφραστεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή
του σχετικού ερωτήµατος.
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4. Εκτός από τα θέµατα που αναφέρονται στο νόµο αυτό, οι εσωτερικοί
κανονισµοί των Α.Ε.Ι. ρυθµίζουν επιπλέον θέµατα σχετικά µε θερινές
διακοπές, διακοπές µεταξύ δύο εξαµήνων, αργίες, αναπλήρωση διοικητικών
οργάνων, συµµετοχή Οµότιµων Καθηγητών στην πανεπιστηµιακή ζωή, απονοµή
τίτλων Επίτιµων Καθηγητών και Επίτιµων ∆ιδακτόρων, όπως ακόµα και
θέµατα εθιµοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα.
5. Οι προβλεπόµενες από το νόµο αυτό προθεσµίες αναστέλλονται µόνο
από 1η Ιουλίου µέχρι 31η Αυγούστου, εφ` όσον στο διάστηµα αυτό υπάρχουν
θερινές διακοπές.
6. Ίδρυση νέων θέσεων ∆.Ε.Π. Ε.∆.Τ.Π. και Ε.Ε.Π. γίνεται µε Π.∆. που
εκδίδονται µετά από γνώµη του Ε.Σ Α.Π. και του οικείου Α.Ε.Ι.
7. Ειδικός νόµος σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Συντάγµατος θα ρυθµίσει
τα συνταξιοδοτικά θέµατα των άρθρων 17 και 38 του νόµου αυτού.
8. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι
διατάξεις της ισχύουσας για τα Α.Ε.Ι. νοµοθεσίας, ο οποίες είτε είναι
αντίθετες µε τις διατάξεις του νόµου αυτού είτε ρυθµίζουν θέµατα που
ρυθµίζονται διαφορετικά µε το νόµο αυτό. Κατά τα λοιπά, και µέχρι την
έναρξη της ισχύος των εσωτερικών κανονισµών των Α.Ε.Ι., όπως και µέχρι
την έκδοση των προβλεπόµενων στο νόµο αυτό Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρµόζεται συµπληρωµατικά ή κατά τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού ισχύουσα για κάθε Α.Ε Ι. νοµοθεσία.
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17
που αρχίζουν να ισχύουν από 1η Σεπτεµβρίου 1982.
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