Νόµος 1566 της 30/30.9.85. ∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις- (Α' 167).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 16 παρ. 17 του Ν.
1586/1986 (Α 37): "Οι κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ
που προβλέπονται στο Ν. 1566/1985, µετονοµάζονται
σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε αντίστοιχα.
Στην έκδοση των αποφάσεων καθορισµού επιδόµατος
θέσης των εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από
το Ν. 1566/1985, συµπράττει και ο Υπουργός Προεδρίας
της Κυβέρνησης".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ άρθρο 17 παρ. 14η' του Ν.1586/
1986 (Α 37) σχ. µε κατάταξη εκπαιδευτικών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετ. µε σχολικές περιουσίες
Βλ. άρθρο 5 Ν.1894/1990.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Κατά το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 1946/1991 (Α 69):
"Οι διατάξεις του ν. 1566/1985, µε τις οποίες
παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών
πράξεων, εξακολουθούν να ισχύουν".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.8 του άρθρου
14 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 3576/2009 απόφαση ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της περ. ιστ΄ της παρ.8
και παρ.9
του άρθρου 14 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 2750/2011 απόφαση
ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης των παρ. 2 κ' 3 του
άρθρου 13 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 1786/2012 απόφαση ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του εδ. α' της παρ. 3 του
άρθρου
69 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 1786/2012 απόφαση ΣΤΕ.

Άρθρο 70
Ρύθµιση θεµάτων Α.Ε.Ι.
1. Οι προϊστάµενοι γραµµατείς των Α.Ε.Ι., που διορίζονται ή έχουν
διοριστεί µέχρι σήµερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 22
του ν. 1268/1982 και του π.δ. 388/1983 (Φεκ 141), εφόσον προέρχονται
από το δηµόσιο τοµέα, διατηρούν την οργανική τους θέση και εξελίσσονται
βαθµολογικά και µισθολογικά σε αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Μετά τη λήξη της θητείας τους ως προϊσταµένων γραµµατείας
Α.Ε.Ι. επανέρχονται στην οργανική θέση τους και λαµβάνουν τις αποδοχές
αυτής. Αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας
τους, συνταξιοδοτούνται κατά τις κείµενες διατάξεις και µε τις αποδοχές
του βαθµού της οργανικής θέσης τους. Για τη θητεία των προϊσταµένων
γραµµατείας των Α.Ε.Ι., εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου. Για το διορισµό τους απαιτείται, πέρα
των άλλων προσόντων που προβλέπονται, κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου
Α.Ε.Ι.
2. Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου τµήµατος ή διευθυντή τοµέα
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δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, διορίζεται προσωρινός πρόεδρος ή
διευθυντής, κατά περίπτωση, µε απόφαση της συγκλήτου και
επαναλαµβάνονται οι εκλογές.
3. Στις προϋπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38
του ν. 1268/1982 περιλαµβάνεται και η προϋπηρεσία του µόνιµου
επικουρικού καθηγητή.
4. Κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, οι οποίες έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982 και όµοιες αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982, του εκτελεστικού της π.δ.
459/1983 (ΦΕΚ 175) και της Β2/5305/7.9.83 (ΦΕΚ 523 Β`) κοινής απόφασης
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, για διορισµό ή διατήρηση και µετά την 1.1.83 σε
δεύτερη θέση, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί εµπροθέσµως. Σε περίπτωση
που άρχισε η διαδικασία έκδοσης της καθεµιάς από τις παραπάνω
αποφάσεις, ύστερα από εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης των
ενδιαφεροµένων, χωρίς όµως και να ολοκληρωθεί, η έκδοση αυτή θεωρείται
εµπρόθεσµη, εφόσον πραγµατοποιηθεί µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και ανεξάρτητα από αν για την απόφαση αυτή έχει
εκφραστεί γνώµη του αρµόδιου οργάνου.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 23, παρ.13 του Ν.1735/1987 (Α 195):
"Για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
70 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167) χορηγείται νέα τρίµηνη προθεσµία από την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού".
5. Η ένταξη των αναφερόµενων στην παράγρ. 2 του άρθρου 27 του ν.
1400/1983 (ΦΕΚ 156) δασκάλων ξένων γλωσσών και ελληνικής ενεργείται από
την έναρξη ισχύος του ν. 1268/1982, για κάθε συνέπεια και για τη λήψη
αποδοχών.
6. α) Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
"Επιτροπή Αθλητισµού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων".
β) Η επιτροπή είναι αρµόδια για το συντονισµό των διαπανεπιστηµιακών
αθλητικών εκδηλώσεων και την παροχή τεχνικών συµβουλών για θέµατα
αθλητισµού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
γ) Η συγκρότηση της επιτροπής, η έδρα της, η διάρκεια της θητείας των
µελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η σύνθεσή της.
δ) Για την αντιµετώπιση των δαπανών της επιτροπής εγγράφεται κάθε
χρόνο στον τακτικό κρατικό προϋπολογισµό σχετική πίστωση. Στα µέλη της
επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, καθώς και οδοιπορικά έξοδα
µετακίνησης που καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
"7. Το εδάφιο δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982
(ΦΕΚ 87/82 τ. Α`), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου
48 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/1983 τ. Α`), αντικαθίσταται ως εξής:
"δ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµέρα της
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως υποβάλλονται στη γραµµατεία
του τµήµατος οι αιτήσεις των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά για την κρίση
θεωρούνται το βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφο των πτυχίων και των
τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα
πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα, καθώς και τόσα αντίτυπά τους, όσα
είναι τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος και τα µέλη της γενικής
συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθµίδες µε τα µέλη του εκλεκτορικού
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σώµατος".
***Η παρ.7 του άρθρου 70 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 παρ.
2 β του Ν. 1674/1986 (Α` 203) κι εφαρµόζεται από 24.12.1986 σε
όλες τις προκηρύξεις θέσεων ∆ΕΠ και σε όλα τα ΑΕΙ.
8. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του τέταρτου άρθρου
του ν. 1398/1983 (ΦΕΚ 144) αντικαθίσταται ως εξής:
"α) η µε εντολή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ολική ή µερική µελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση,
οργάνωση και εξοπλισµός κάθε είδους νοσηλευτικής µονάδας, καθώς και η
ολική ή µερική µελέτη και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των
τµηµάτων ιατρικής των πανεπιστηµίων".
"9. Στο τέλος του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1268/
1982 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται
και η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε µέλος
του ∆.Ε.Π. η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση
διατάξεις για τα Α.Ε.Ι. και για Τ.Ε.Ι.".
"10. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθεται
το ακόλουθο εδάφιο: "Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση
διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε µέλος του ∆.Ε.Π.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 17 του
παρόντος".
***Οι παρ. 9 & 10 του άρθρου 70 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο
2 παρ.1 του ν. 1674/1986 (Α` 203).
11. Η τελική έγκριση για τη χορήγηση άδειας απουσίας ∆.Ε.Π., σύµφωνα
µε το άρθρο 17 παρ. 1 περίπτ. αύ και δ` όταν πρόκειται για το
εξωτερικό, του ν. 1268/1982, ή εκπαιδευτικής άδειας γίνεται από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή το όργανο που
εξουσιοδοτείται από αυτόν, ύστερα από στάθµιση των υπηρεσιακών αναγκών
και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις
αποζηµιώσεις.
12. Το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) µετονοµάζεται σε
Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 του Ν. 2327/1995 (Α` 156):
"Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και µε την επιφύλαξη της
επόµενης παραγράφου καταργούνται: α) το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης
Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) του άρθρου 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α`), που
µετονοµάστηκε σε Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.) µε το άρθρο 70
παράγραφου 12 του ν. 1566/1985..."
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και µετά τις
λέξεις "των δύο ανώτερων βαθµίδων" προστίθεται "ή και των άλλων
βαθµίδων αν πρόκειται για Έλληνες το γένος".
14. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 1268/1982 προστίθεται
περίπτ. γύ ως εξής:
"γ) Τα µέτρα προσδιορισµού του κόστους για την περίπτωση των βιβλίων
των δύο προηγούµενων εδαφίων καθορίζονται µε αποφάσεις του διοικητικού
συµβουλίου του Οργανισµού Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.∆.Β.) το
πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν
ενεργούνται µειοδοτικοί διαγωνισµοί, αλλά οι τιµές είναι δεσµευτικές
για τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, µε βάση την απόφαση του
Ο.Ε.∆.Β.".
15. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειµένου να
χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του διδάκτορα από το αντίστοιχο Α.Ε.Ι.
απαιτείται η συµπλήρωση από το διδάκτορα ειδικού εντύπου του Κέντρου
Τεκµηρίωσης (Κ.Τ.) του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) µε περίληψη
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της διατριβής και επιστηµονικά στοιχεία που αφορούν το περιεχόµενό της.
Τα έντυπα αυτά καθώς και ένα αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής το
οικείο Α.Ε.Ι. υποχρεούται να αποστέλλει στο Κ.Τ. του Ε.Ι.Ε. για την
ενηµέρωση του εθνικού αρχείου των ελληνικών διδακτορικών διατριβών.
16. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 9 του ν.
641/1977 (ΦΕΚ 200) εφαρµόζονται ανάλογα και για τα Α.Ε.Ι. Αιγαίου,
Θεσσαλίας και Ιονίου και οι ίδιες παράγραφοι 1 και 3 εφαρµόζονται
ανάλογα και για τα Τ.Ε.Ι. και τα παραρτήµατά τους. Η προθεσµία της
παραγράφου 3 του παραπάνω άρθρου, όπως παρατάθηκε µε το άρθρο 37 του ν.
1304/1982, παρατείνεται µέχρι 31.12.1989.
17. Οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 1540/1985 (ΦΕΚ 67)
εφαρµόζονται ανάλογα και για το αντίστοιχο προσωπικό των νοσοκοµείων
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ως δηµοσίευση των νέων οργανισµών
εννοείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση του οργανισµού κάθε νοσοκοµείου
κατά τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και όχι σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του ν. 1397/1983.
18. Το εδάφιο εύ του άρθρου 31 του ν. 1404/1983, όπως προστίθεται µε
την παράγραφο 10 του άρθρου 71 του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται ανάλογα
και για τις φοιτητικές λέσχες των Α.Ε.Ι.
19. Για την εφαρµογή των άρθρων 34 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του ν.
1268/1982, ως µόνιµοι καθηγητές έκτακτων αυτοτελών εδρών και
αντιστοίχως ως έκτακτοι εντεταλµένοι καθηγητές θεωρούνται και οι
µόνιµοι επικουρικοί καθηγητές και αντιστοίχως οι εντεταλµένοι υφηγητές,
που έχουν συµπληρώσει κατά την ένταξή τους σε θέσεις ∆.Ε.Π. του ν.
1268/1982 τρεις τριετίες στη θέση αυτή.
20. α) Απο το ακαδηµαϊκό έτος 1985-86 παύει η λειτουργία του
εκπαιδευτικού παραρτήµατος Αλεξανδρούπολης του τµήµατος ιατρικής του
πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι πανεπιστηµιακές κλινικές που είναι
εγκατεστηµένες στο γενικό κρατικό νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης µαζί µε
τον εξοπλισµό τους περιέρχονται στο τµήµα ιατρικής του πανεπιστηµίου
Θράκης και αποτελούν στο εξής πανεπιστηµιακό κέντρο του τµήµατος αυτού.
β) Το προσωπικό που ανήκει στο εκπαιδευτικό παράρτηµα Αλεξανδρούπολης
εντάσσεται στο τµήµα ιατρικής του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή Θράκης,
µε δήλωση προτίµησης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε
τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην πρυτανεία του
πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η ένταξη στο ένα ή άλλο τµήµα ισχύει από 1
Σεπεµβρίου 1985. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων είναι δυνατό να παραταθεί η ηµεροµηνία ένταξης έως έξι (6)
µήνες. Για την ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η µη υποβολή δήλωσης προτίµησης
αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την ένταξή του
στο τµήµα ιατρικής του πανεπιστηµίου Θράκης.
γ) Οι θέσεις του προσωπικού µεταφέρονται αυτοδίκαια από τη στιγµή της
ένταξής του στο τµήµα και στο πανεπιστήµιο στο οποίο εντάσσεται.
δ) Για όσους θα ενταχθούν στο τµήµα ιατρικής του πανεπιστηµίου
Θράκης, οι λεπτοµέρειες που αφορούν σε εκκρεµότητες που σχετίζονται µε
θέµατα εξέλιξης, προκηρύξεων θέσεων ∆.Ε.Π., διδακτορικών διπλωµάτων
υφηγεσιών και κάθε άλλη σχετική εκκρεµότητα, ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της
συγκλήτου του πανεπιστηµίου Θράκης. Ειδικά όταν πρόκειται για κρίση
µονιµοποίησης από το τµήµα ιατρικής του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που
δεν έχει περατωθεί µέχρι την ηµεροµηνία της ένταξης του ενδιαφερόµενου
στο πανεπιστήµιο Θράκης, ο τελευταίος έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη
διακοπή της διαδικασίας, προκειµένου να κριθεί από το τµήµα ιατρικής
του πανεπιστηµίου Θράκης. Επίσης, όταν πρόκειται για προκηρύξεις θέσεων
∆.Ε.Π., για τις οποίες η σχετική διαδικασία δεν έχει περατωθεί µέχρι
την ένταξη του ενδιαφερόµενου στο τµήµα ιατρικής του πανεπιστηµίου
Θράκης, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διακοπή της
διαδικασίας προκειµένου να κριθεί από το τµήµα ιατρικής του
πανεπιστηµίου Θράκης µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει
υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα για την ίδια θέση.
ε) Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης µέσα στην προθεσµία του εδαφίου βύ
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της παρούσας αφορά και όσους έχουν µε οποιοδήποτε τρόπο εκλεγεί και
διοριστεί σε θέσεις ∆.Ε.Π. του τµήµατος ιατρικής του πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, αν προηγουµένως ανήκαν στο παράρτηµα. ∆εν έχουν την
υποχρέωση αυτή, ούτε περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις του παρόντος, όσοι
έχουν εκλεγεί σε θέσεις ∆.Ε.Π. του τµήµατος ιατρικής του πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που δεν συντρέχουν προϋποθέσεις του
προηγούµενου εδαφίου, εκτός αν στη σχετική προκήρυξη αναφερόταν οτι
πρόκειται για θέση του παραρτήµατος.
21. α) Οι διατάξεις του άρθρου 12 (πλην της παραγράφου 3) του ν.
641/1977 εφαρµόζονται ανάλογα και για την Ανώτατη Σχολή Οικονοµικών και
Εµπορικών Επιστηµών και την Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών.
Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται από την παρ. 2
του παραπάνω άρθρου 12, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ.
349/1978 (ΦΕΚ 74). Οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
1268/1982 εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και των τυχόν συναρµόδιων υπουργών
και ύστερα από γνώµη των αντίστοιχων Α.Ε.Ι. είναι δυνατή η σύσταση
τεχνικών υπηρεσιών σε Α.Ε.Ι. Με όµοια προεδρικά διατάγµατα, µπορεί:
αα) να ενοποιούνται περισσότερες ή και όλες οι τεχνικές υπηρεσίες των
Α.Ε.Ι. σε αυτοτελές ν.π.δ.δ. και να ορίζονται τα σχετικά µε τη
διοίκηση, την έδρα, τη διάρθρωση και τη λειτουργία του, ββ) να
µεταφέρονται έργα, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται, από τεχνική
υπηρεσία Α.Ε.Ι. σε ίδια υπηρεσία άλλου Α.Ε.Ι. ή στο αυτοτελές ν.π.δ.δ.
και αντίστροφα και γγ) να ορίζονται οι προϋποθέσεις απόσπασης,
µετάθεσης ή µετάταξης από τεχνική υπηρεσία Α.Ε.Ι. σε ίδια υπηρεσία
άλλων Α.Ε.Ι. ή στο αυτοτελές ν.π.δ.δ. και αντίστροφα, κατεξαίρεση απο
κάθε σχετική διάταξη.
22. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, είναι
δυνατή η σύσταση µη κερδοσκοπικού νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.), σκοπός του οποίου είναι η οργάνωση, σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι.
ή Τ.Ε.Ι., θερινών µαθηµάτων σε φοιτητές ελληνικής καταγωγής του
εξωτερικού για τη συνέχιση της επαφής τους µε τη χώρα, τη διατήρηση της
εθνικής ταυτότητας και τη διάσωση της ελληνικότητας των Ελλήνων της
διασποράς.
Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζεται η ονοµασία και ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν την έδρα, τη διοίκηση και οικονοµική διαχείριση, τη
λειτουργία, τους πόρους, τη λειτουργία παραρτηµάτων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, το προσωπικό και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που έχει
σχέση µε το κατά την προηγούµενη παράγραφο ν.π.ι.δ.
Το ν.π.ι.δ. που είναι δυνατό να ιδρυθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα
παραπάνω εδάφια, συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. για την οργάνωση θερινών
µαθηµάτων σε όλους τους τοµείς, µαθήµατα ή υποτροφίες, την ανταλλαγή
φοιτητών µε άλλα πανεπιστήµια, την ανταλλαγή επιστηµόνων, τη µετάκληση
ξένων επιστηµόνων ή καθηγητών για να διδάξουν τα θερινά µαθήµατα, την
οργάνωση διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων µε συµµετοχή των Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων τούτων ορίζονται µε
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατά περίπτωση και
του ν.π.ι.δ. για την έκδοση των αποφάσεων τούτων.
Κάθε χρηµατοδότηση σε συνάλλαγµα για τους σκοπούς του ν.π.ι.δ. που
ιδρύεται είναι δυνατό να απαλλάσσεται από περιορισµούς που ισχύουν.
Οργανα και υλικά, που αγοράζονται µε συνάλλαγµα εκτός Ελλάδας, είναι
δυνατό να απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων,
εφόσον προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του ανωτέρω ν.π.ι.δ.
Σχετικές λεπτοµέρειες ορίζονται µε αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών.
23. α) Οργανα των παραρτηµάτων τµηµάτων επιστήµης φυσικής αγωγής και
αθλητισµού των Α.Ε.Ι. που ιδρύονται σύµφωνα µε την παράγρ. 13 του
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άρθρου 48 του ν. 1404/1983 είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και ο
πρόεδρος που ασκούν τις αρµοδιότητες των αντίστοιχων οργάνων τµήµατος,
µε την επιφύλαξη του εδαφ. στύ της παρούσας.
Η.Γ.Σ. αποτελείται:
ι) από τα µέλη του ∆.Ε.Π. του παραρτήµατος.
ιι) από εκπροσώπους των φοιτητών του παραρτήµατος ίσους προς το 50%
του αριθµού των µελών του ∆.Ε.Π.
ιιι) απο εκπροσώπους του Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 48
του ν. 1404/1983.
ιν) απο έναν εκπρόσωπο των ειδικών µεταπτυχιακών υποτρόφων (ΕΜΥ).
Η Γ.Σ. ασκεί ακόµη τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)
τµήµατος.
β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους,
ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., συνιστώνται οι απαιτούµενες
θέσεις διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού (∆.Ε.Π.), ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ειδικού διοικητικού - τεχνικού
προσωπικού (Ε.∆.Τ.Π.) και διοικητικού προσωπικού των παραρτηµάτων.
γ) Ο αριθµός εισακτέων στο παράρτηµα ορίζεται κάθε χρόνο ξεχωριστά
από τον αριθµό εισακτέων στο τµήµα. Ο αριθµός αυτός υπολογίζεται
ξεχωριστά και σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες ο νόµος αναφέρεται
σε ποσοστό στον αριθµό εισακτέων.
δ) Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
1268/1982 το παράρτηµα εννοείται ως τµήµα.
ε) Τα µέλη του ∆.Ε.Π., οι φοιτητές, οι ΕΜΥ και οι εκπρόσωποι του
Ε.Ε.Π του παραρτήµατος µετέχουν στο εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή
πρύτανη και αντιπρυτάνεων.
στ) Για την εκλογή ή κατά οποιοδήποτε τρόπο πρόσληψη προσωπικού του
παραρτήµατος εκτός από το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 1268/1982
αρµόδιο είναι το τµήµα επιστήµης φυσικής αγωγής και αθλητισµού του
οικείου Α.Ε.Ι. Το ίδιο ισχύει και κατά την εφαρµογή των άρθρων 24 και
25 του ν. 1268/1982.
ζ) Για τρία (3) χρόνια απο την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι
δυνατή µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
του τυχόν συναρµόδιου υπουργού, ύστερα απο πρόταση του οικείου Α.Ε.Ι.,
η απόσπαση οποιουδήποτε υπαλλήλου της αρµοδιότητάς τους στο παράρτηµα.
η) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του τυχόν συναρµόδιου υπουργού,
επιτρέπεται, µετά από γνώµη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. η ρύθµιση
οποιουδήποτε θέµατος που σχετίζεται µε το παράρτηµα, ακόµα και όταν
πρόκειται για συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση
διατάξεων του παρόντος άρθρου.
θ) Μέχρι να συγκροτηθεί η πρώτη Γ.Σ. του παραρτήµατος, η πρόσκληση ή
πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλµένων επίκουρων καθηγητών και
ειδικών επιστηµόνων για τις ανάγκες του παραρτήµατος αποφασίζεται απο
τη Γ.Σ. του τµήµατος επιστήµης φυσικής αγωγής και αθλητισµού του
οικείου Α.Ε.Ι.
Με απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα απο
πρόταση της Γ.Σ. του τµήµατος επιστήµης φυσικής αγωγής και αθλητισµού,
είναι δυνατή, για το χρονικό διάστηµα του προηγούµενου εδαφίου, η
ανάθεση διδασκαλίας µαθήµατος στο παράρτηµα σε µέλη ∆.Ε.Π. του
ιδρύµατος. Για την αµοιβή εφαρµόζονται οι διατάξεις, του άρθρου 18 του
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ν. 1268/1982, όπως ισχύουν και των διαταγµάτων που εκδίδονται σε
εκτέλεσή του.
Εξαιρετικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 1985-1986, οι κατά τα
προηγούµενα εδάφια προσλήψεις επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται δίχως
προηγούµενη προκήρυξη. Η διάταξη του εδαφίου τούτου είναι δυνατό να
παραταθεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 1986-87 µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του πρυτανικού
συµβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι.
ι) Μέχρι τη συγκρότηση της πρώτης Γ.Σ. του παραρτήµατος, η σύγκλητος
του οικείου Α.Ε.Ι. αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτηµα σχετίζεται µε την
προσωρινή διοίκηση του παραρτήµατος, δίχως να εµποδίζεται από τις
διατάξεις που ισχύουν για το θέµα αυτό. Η σύγκλητος αποφασίζει κατά
απόλυτη προτεραιότητα.
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