Ν 2083/1992: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
***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: Η διάταξη του εδ. β της παρ.2 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου
κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ µε την υπ' αριθµ. 1744/2000 απόφαση ΣτΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.9 του άρθρου 6
του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 1720/2011 απόφαση ΣΤΕ.
Ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα
Άρθρο 17
1. Τα Ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), τα οποία έχουν ως αντικείµενο την
έρευνα σε µια καθορισµένη περιοχή της επιστήµης ή της τεχνολογίας. Τα
Ε.Π.Ι. ιδρύονται από ένα ή περισσότερα τµήµατα του αυτού ή άλλων
Α.Ε.Ι., τα οποία µπορούν να συνεργάζονται και µε φορείς του δηµόσιου ή
του ιδιωτικού τοµέα. Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως έχει
οριοθετηθεί από τις κείµενες διατάξεις.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) ορίζει
ότι: "Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.
2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`) εφαρµόζεται και στο συσταθέν µε το π.δ. 420/1991
(ΦΕΚ 153 Α`) Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών."
2. Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
ύστερα από γνώµη του διαπανεπιστηµιακού συµβουλίου έρευνας. Για την
ίδρυση Ε.Π.Ι. απαιτείται εισήγηση ερευνητικής οµάδας ή της Γ.Σ. τοµέα,
πρόταση της Γ.Σ. του τµήµατος µε ειδική σύνθεση προς τη Σύγκλητο και
εισήγηση της Συγκλήτου προς το ∆ιαπανεπιστηµιακό συµβούλιο έρευνας.
Πρόταση για ίδρυση Ε.Π.Ι. προς τη Σύγκλητο µπορεί επίσης να υποβληθεί
από τη Γ.Σ. τµήµατος µε ειδική σύνθεση.
3. Στοιχεία, τα οποία περιλαµβάνει κάθε εισήγηση ή πρόταση και τα
οποία περιλαµβάνονται στο προεδρικό διάταγµα, είναι τα ακόλουθα:
α) Το αντικείµενο και ο σκοπός του.
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β) Η σχέση του µε τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών.
γ) Οι τοµείς ανάπτυξης ερευνητικών προγραµµάτων.
δ) Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιθανώς συµµετέχουν.
ε) Ο χρόνος, οι χώροι και το κόστος κατ` έτος λειτουργίας του, η
υπάρχουσα και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και το κόστος της
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής, οι πηγές και το ύψος της
χρηµατοδότησής του αναλυτικά.
στ) Το προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα.
Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προκειµένου να εγκρίνει
την ίδρυση Ε.Π.Ι. ασκεί ουσιαστικό έλεγχο µόνο στο υπό ε` και στ`
στοιχεία.
4. α) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να
χρηµατοδοτεί κατά προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία Ε.Π.Ι., τα
οποία εµπίπτουν σε συγκεκριµένες περιοχές της επιστήµης ή της
τεχνολογίας, που καθορίζονται από το ίδιο και ανακοινώνονται στα Α.Ε.Ι.
β) Στα Ε.Π.Ι. µπορεί να εκτελείται µέρος ή και το σύνολο της
διδακτορικής διατριβής των µεταπτυχιακών φοιτητών.
5. Όργανα διοίκησης των Ε.Π.Ι. είναι:
α) το διοικητικό συµβούλιο
β) ο διευθυντής και
γ) ο αναπληρωτής διευθυντής.
6. α) Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από:
- Το διευθυντή του Ε.Π.Ι. ως πρόεδρο.
- Τρία (3) µέλη ∆.Ε.Π. κάθε τµήµατος, το οποίο συνεργάζεται µε το
Ε.Π.Ι. Τα µέλη ∆.Ε.Π. πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στα ερευνητικά
προγράµµατα του ινστιτούτου και ορίζονται τα δύο (2) από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
και το άλλο από τη Σύγκλητο.
- ∆ύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του
Ε.Π.Ι.
- Έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε φορέα που συµµετέχει στο Ε.Π.Ι.
"Σε περίπτωση συνεργασίας τριών (3) ή περισσότερων τµηµάτων του αυτού
ή άλλου Α.Ε.Ι. για την ίδρυση Ε.Π.Ι., ο αριθµός των µελών ∆.Ε.Π. κάθε
τµήµατος και η διαδικασία ορισµού καθορίζεται µε το αντίστοιχο
διάταγµα Ίδρυσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε τµήµα θα εκπροσωπείται
τουλάχιστον από ένα µέλος ∆.Ε.Π.".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την περ. α` της παρ.4 του άρθρου 7
του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109)
β) Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής.
γ) Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για την εν γένει διοίκηση του Ε.Π.Ι. κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα ίδρυσης και τον κανονισµό
λειτουργίας.
7. ∆ιευθυντής του Ε.Π.Ι. διορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής
ενός από τα τµήµατα του Α.Ε.Ι. µε τα οποία συνδέεται το Ινστιτούτο, ο
οποίος θα πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στο
σχετικό επιστηµονικό πεδίο, το δε ερευνητικό και γενικότερα
επιστηµονικό του έργο σε τοµείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του
ινστιτούτου θα πρέπει να είναι υψηλής στάθµης και διεθνώς
αναγνωρισµένο. Αναπληρωτής διευθυντής διορίζεται µέλος ∆.Ε.Π. ή
ερευνητής αναγνωρισµένου κύρους µε διοικητική πείρα και ερευνητική
δραστηριότητα στο αντικείµενο που καλύπτει το ινστιτούτο. Ο διευθυντής
και ο αναπληρωτής διευθυντής επιλέγονται από τη Σύγκλητο του οικείου
Α.Ε.Ι. µε την ειδική σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 εδ. α`
του νόµου αυτού. Σε περίπτωση διαπανεπιστηµιακού Ε.Π.Ι. η επιλογή θα
γίνεται από κοινού από τις Συγκλήτους των οικείων Α.Ε.Ι. µε την ειδική
σύνθεση, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα στο αντίστοιχο διάταγµα ίδρυσης
του Ε.Π.Ι. Η θητεία του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή είναι
πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία. Για την
επιλογή του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.17 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) ορίζει
ότι:" Όπου στο α εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 2083/21-9-1992
αναφέρεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, προστίθεται και οµότιµος
καθηγητής."
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8. Για την αξιολόγηση του ερευνητικού και του εν γένει έργου των
Ε.Π.Ι. εφαρµόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες για την αξιολόγηση του
έργου των Α.Ε.Ι. διατάξεις.
9. Με τα κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού προεδρικά διατάγµατα
ίδρυσης των Ε.Π.Ι. καθορίζονται τα σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση
και τις αποδοχές του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή, την
οργάνωση, δοµή και κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία τους.
Μέσα σε έξι (6) µήνες αφότου συγκροτηθούν τα όργανα διοίκησης των
Ε.Π.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, το ∆.Σ. εκδίδει τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του.
10. α) Τα κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού υφιστάµενα ακαδηµαϊκά
ερευνητικά ινστιτούτα µετατρέπονται αυτοδικαίως σε ερευνητικά
πανεπιστηµιακά ινστιτούτα. Σε καθένα από τα ινστιτούτα αυτά συνιστάται
θέση διευθυντή, την οποία καταλαµβάνει αυτοδικαίως ο ήδη υπηρετών
διευθυντής, ο οποίος και ασκεί την εν γένει διοίκηση του ινστιτούτου
µέχρι να οριστεί το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του Ε.Π.Ι.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του
νόµου, ρυθµίζονται τα θέµατα της διοίκησης και της εν γένει λειτουργίας
των Ε.Π.Ι. του προηγούµενου εδαφίου κατά τη µεταβατική περίοδο, που
απαιτείται για την προσαρµογή του στις διατάξεις του παρόντος.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η περ. β` της παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α
109)ορίζει ότι:" Όπου από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 Α`) προβλέπεται η λήψη απόφασης ή η παροχή γνώµης ή η υποβολή
πρότασης ή εισήγησης Συγκλήτου Α.Ε.Ι., η Σύγκλητος συντίθεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 12 παρ. 1 (α) του ίδιου νόµου."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και
για το ∆ιεθνές Ερευνητικό Κέντρο Πολυπλοκότητας και Χάους (∆.Ι.Ε.Κ.Ε.Π.Ο.Χ.) που
ιδρύθηκε µε το άρθρο 63 Ν.2413/1996.
∆ιαπανεπιστηµιακό συµβούλιο έρευνας
Άρθρο 18
***Το άρθρο 18 καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. ια` του Ν.
2327/1995 (Α` 156).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 εδ. στ` και 22 του Ν. 2327/1995 (Α`
156) ορίζονται τα ακόλουθα:
"Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και µε την επιφύλαξη της
επόµενης παραγράφου καταργούνται: στ) το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) του άρθρου 14, κεφάλαιο ΙΙ του ν.
1404/1983, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 71 παρ. 5 του ν. 1566/1985,
καθώς και οι διατάξεις του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`), που αναφέρονται
στις επιτροπές αξιολόγησης και στο ∆ιαπανεπιστηµιακό συµβούλιο έρευνας.
Το διοικητικό προσωπικό των καταργούµενων µονάδων µεταφέρεται στο
Ε.ΣΥ.Π. και εντάσσεται στις οργανικές µονάδες του µε πράξη του Προέδρου
και οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. µε θητεία
καταργούνται. Όπου στη νοµοθεσία προβλέπεται Σ.Α.Π. ή Σ.Τ.Ε. ή Επιτροπή
ισοτιµιών ή Ι.Τ.Ε. νοείται το Ε.ΣΥ.Π. µετά την έναρξη λειτουργίας του.
Μετά την κατάργηση των παραπάνω οργάνων οι αρµοδιότητές τους ασκούνται
από το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ Π..
22. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των αντίστοιχων οργάνων του
Ε.ΣΥ.Π. και τεθούν αυτά σε λειτουργία οι αρµοδιότητες που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις για το όργανα της προηγούµενης παραγράφου
επακολουθούν να ασκούνται από αυτά. Για τη λήξη της αρµοδιότητας των
οργάνων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως".
----------------------------------------------------------------------Υπηρεσία µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας
Άρθρο 19
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Υπηρεσία µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας στην αρµοδιότητα της οποίας
ανήκουν:
- Η µελέτη και εισήγηση επί θεµάτων σχετικών µε τις µεταπτυχιακές
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σπουδές και την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
- Η διαχείριση των κονδυλίων του "προγράµµατος ερευνών" και όλα τα
θέµατα τα σχετικά µε τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και την
επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα.
- Η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς για θέµατα έρευνας και η
υποστήριξη της ανάπτυξης σχέσεων µε πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα
και ινστιτούτα του εξωτερικού.
- Η συνεργασία µε την επιτροπή ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού
Έρευνας, καθώς και την επιτροπή µεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι., µε
τη γενική γραµµατεία έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλους σχετικούς µε την
έρευνα φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας
Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του παρόντος άρθρου µεταξύ των
Τµηµάτων βλέπε άρθρο 2 του Π.∆.332/1993 (ΦΕΚ Α 142)
2. Το επίπεδο οργάνωσης της υπηρεσίας αυτής, η διάρθρωση, οι επί
µέρους αρµοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Η υπηρεσία στελεχώνεται µε επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό, που
µπορεί να αποσπάται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων από φορείς
του δηµόσιου τοµέα, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του τυχόν συναρµόδιου. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής
µπορεί να γίνεται και µε ανάθεση καθηκόντων, µε παράλληλη ή πλήρη
άσκηση των κύριων καθηκόντων, από επιστηµονικό προσωπικό των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Η ανάθεση ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζεται πρόσθετη
αµοιβή πέρα από τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.
Κίνητρα χρηµατοδότησης
Άρθρο 20
Τα χρηµατικά ποσά, που καταβάλλονται από επιχειρήσεις στα Α.Ε.Ι. και
στα Ε.Π.Ι. και αντιπροσωπεύουν την αξία του επιστηµονικού εξοπλισµού, ο
οποίος είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας,
αποτελούν παραγωγική δαπάνη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α`), όπως ήδη ισχύουν.
Ειδικοί λογαριασµοί έρευνας
Άρθρο 21
1. Ποσοστό, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού προϋπολογισµού
κάθε έργου, που χρηµατοδοτείται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού έρευνας των Α.Ε.Ι. και
ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο και τυχόν πλεονάσµατα και γενικές επιχορηγήσεις,
διατίθεται σε κάθε ίδρυµα για ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού του, εγκαταστάσεων και
οργάνων κατά την εκτέλεση του ερευνητικού έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του
Λογαριασµού. Το ακριβές ποσοστό καθορίζεται κατά κατηγορίες προγραµµάτων από τη
Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ερευνών.
2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης Β1/819/1988
(ΦΕΚ 920 Β`) κατά το µέρος που αφορά τα Α.Ε.Ι. παύει να ισχύει.
***Το άρθρο 22 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 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 23
Σύστηµα υποτροφιών και δανείων
1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. χορηγούνται υποτροφίες από το
Ι.Κ.Υ, από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, µε τους εξής όρους:
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α) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές µε πρώτο κριτήριο την
οικονοµική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την
επίδοση του, κατ` απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις
κάθε έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάµεσων ετών, για να λάβουν
υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον 8,51
σε κλίµακα βαθµολογίας 0-10 στα µαθήµατα του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών,
εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
β) Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησης των υποτροφιών, ο αριθµός των
υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτοµέρειες
απονοµής των υποτροφιών, καθώς και το πρόγραµµα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα
το διέπουν ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ..
γ) Στους προπτυχιακούς φοιτητές µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία
φοιτούν, από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, άτοκα δάνεια και οικονοµικές ενισχύσεις για
την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους µε κριτήριο την ατοµική ή την
οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοση τους στις σπουδές. Η έκταση, η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
*** Το άρθρο 23,όπως είχε αντικατασταθεί και τροποποιηθεί διαδοχικά
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 40 Ν.4186/2013,ΦΕΚ Α 193/17.9.2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
Αξιολόγηση του έργου των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 24
***Το άρθρο 24 καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. ια` του Ν.
2327/1995 (Α` 156).
-------------------------------------------------------------***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 21 εδ. στ` και 22 του Ν.
2327/1995 (Α` 156) ορίζονται τα ακόλουθα:
"Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και µε την επιφύλαξη της
επόµενης παραγράφου καταργούνται: στ) το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) του άρθρου 14, κεφάλαιο ΙΙ του ν.
1404/1983, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 71 παρ. 5 του ν. 1566/1985,
καθώς και οι διατάξεις του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`), που αναφέρονται
στις επιτροπές αξιολόγησης και στο ∆ιαπανεπιστηµιακό συµβούλιο έρευνας.
Το διοικητικό προσωπικό των καταργούµενων µονάδων µεταφέρεται στο
Ε.ΣΥ.Π. και εντάσσεται στις οργανικές µονάδες του µε πράξη του Προέδρου
και οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. µε θητεία
καταργούνται. Όπου στη νοµοθεσία προβλέπεται Σ.Α.Π. ή Σ.Τ.Ε. ή Επιτροπή
ισοτιµιών ή Ι.Τ.Ε. νοείται το Ε.ΣΥ.Π. µετά την έναρξη λειτουργίας του.
Μετά την κατάργηση των παραπάνω οργάνων οι αρµοδιότητές τους ασκούνται
από το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ Π..
22. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των αντίστοιχων οργάνων του
Ε.ΣΥ.Π. και τεθούν αυτά σε λειτουργία οι αρµοδιότητες που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις για το όργανα της προηγούµενης παραγράφου
επακολουθούν να ασκούνται από αυτά. Για τη λήξη της αρµοδιότητας των
οργάνων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως".
----------------------------------------------------------------------ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ`
∆ιακίνηση φοιτητών-Φιλοξενία αλλοδαπών
Άρθρο 25
[ 1. Φοιτητές διακινούµενοι µεταξύ ελληνικών και οµοταγών αλλοδαπών
Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο διαπανεπιστηµιακών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών
προγραµµάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούµενοι φοιτητές στα
Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι ελευθέρως διακινούµενοι φοιτητές εγγράφονται ως
φιλοξενούµενοι φοιτητές, όταν γίνονται δεκτοί από το Α.Ε.Ι. υποδοχής.
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Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις,
που έχουν οι φοιτητές του ιδρύµατος υποδοχής για όσο χρόνο διαρκεί η
φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα
συνεργασίας.
2. Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής,
κατάταξης ή απόκτησης ακαδηµαϊκού τίτλου στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν
το διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου
διακινούνται οι φιλοξενούµενοι φοιτητές, προβλέπει τη δυνατότητα
χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόµενα Α.Ε.Ι. Στον
ανωτέρω περιορισµό δεν περιλαµβάνεται η χορήγηση πιστοποιητικού
σπουδών, ενδεικτικών ή άλλων µη ακαδηµαϊκών τίτλων, η χορήγηση των
οποίων ανταποκρίνεται προς το χρόνο φοίτησης των φιλοξενούµενων
φοιτητών και είναι σύµφωνο µε τους όρους και προϋποθέσεις της κείµενης
εσωτερικής νοµοθεσίας.
3. Προκειµένου περί φοιτητών εγγεγραµµένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι
διδακτικές µονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των
µαθηµάτων και η βαθµολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαµβάνονται υπόψη,
µεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης,
εφόσον τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένο πρόγραµµα
συνεργασίας. Στην περίπτωση των ελευθέρως διακινουµένων φοιτητών, η
άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση του τµήµατος, το οποίο
αποφασίζει σχετικώς.]
***Οι παρ.1, 2 και 3 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 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.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α`)
καταργούνται κατά το µέρος τους που αφορά τα Α.Ε.Ι.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Άρθρο 26
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία "Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας".
Το Κέντρο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η γενικότερη ενίσχυση
και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδας, η µέσω
αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, η
οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς ενηλίκους του εξωτερικού και
του εσωτερικού, η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο
εξωτερικό και το εσωτερικό, η παραγωγή διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο
συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας γενικότερα.
2. Το Κέντρο επιχορηγείται µε κονδύλια του τακτικού προϋπολογισµού
και του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων, εγγραφόµενων σχετικών
πιστώσεων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
3. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του το Κέντρο µπορεί να
συνεργάζεται µε υπηρεσίες της Ελλάδας στο εξωτερικό, µε ελληνικά και
ξένα Α.Ε.Ι. και µε υπηρεσίες και οργανισµούς άλλων κρατών και να
εφαρµόζει προγράµµατα ανταλλαγής ή µετάκλησης φοιτητών και επιστηµόνων.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
την έδρα, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, την έκδοση
οργανισµού λειτουργίας, τους ειδικότερα επιδιωκόµενους σκοπούς, τους
πόρους, την περιουσία και την οικονοµική διαχείριση, την υπηρεσιακή και
πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που έχει
σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία του νοµικού τούτου προσώπου.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 51 Ν.2413/1996 (Α 124) ορίζεται ότι:
" 1. Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν 2083/1992 Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας έχει έδρα το ∆ήµο Καλαµαριάς του Νοµού Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο συγκαταλέγεται στους επιστηµονικούς ερευνητικούς φορείς της
χώρας, αποτελώντας εντεταλµένο ίδρυµα επιστηµονικής περιγραφής και
τεκµηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και το
εξωτερικό.
2. Η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 του π.δ/τος 100/1994 (ΦΕΚ 78 Α`)
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και την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Φ.12068/82/23008/1994, ορίζεται πενταετής".
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι`
Άρθρο 27
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
1. Ιδρύεται Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) ως αυτοτελές και
πλήρως αυτοδιοικούµενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, που έχει τη µορφή
νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα.
***Το εδάφιο β` καταργήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.2552/1997
(Α 266)
***Οι παρ.2-7 καταργήθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν
2552/1997 (Α 266)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ`
∆ιάφορες διατάξεις
Άρθρο 28
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ως πρύτανεις, αντιπρύτανεις, κοσµήτορες σχολών, πρόεδροι τµηµάτων
και διευθυντές τοµέα εκλέγονται καθηγητές και σε περίπτωση, που δεν
υπάρχουν υποψήφιοι καθηγητές εκλέγονται αναπληρωτές καθηγητές. ∆εν
µπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος, που αποχωρεί λόγω
συµπλήρωσης του ανώτερου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόµενης θητείας των ανωτέρω αξιωµάτων".
2. Στο τέλος του εδαφίου δ` της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982,
προστίθεται η εξής περίοδος:
"Μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος δεν εκλέγεται, αν δεν συγκεντρώσει το
ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων του εκλεκτορικού σώµατος".
3. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:
"11. Μέλη ∆.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς
αποδοχές διάρκειας µέχρι έξι (6) µήνες µετά τη συµπλήρωση τριών χρόνων
υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή από τη χορήγηση της προηγούµενης όµοιας
άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται µε την εκπαιδευτική άδεια της παρ.
3α του άρθρου αυτού".
4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 προστίθενται οι ακόλουθοι
παράγραφοι:
"4. Η µηνιαία αµοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από
το εξωτερικό, καθορίζεται ίση µε τις κάθε είδους αποδοχές και
επιδόµατα, που λαµβάνουν τα οµοιόβαθµα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης
των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία είναι έγγαµα µε δύο παιδιά και έχουν
δεκαετή συνολική υπηρεσία. ∆ικαιούνται ακόµα πλήρους ιατροφαρµακευτικής
και νοσοκοµειακής περίθαλψης, σύµφωνα µε ό,τι ισχύει για τα µέλη
∆.Ε.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι.
5. Η αµοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το
εσωτερικό για να διδάξουν τρεις (3) ή περισσότερες ώρες την εβδοµάδα,
καθορίζεται στο 1/3 του βασικού τους µισθού, προσαυξανοµένου µε την
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της
δεύτερης και στο 1/2, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της τρίτης οµάδας, όπως
αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο β` της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α`)".
5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:
"11. Μέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία
αναλαµβάνουν δίωρο τουλάχιστον εβδοµαδιαίως διδακτικό έργο υποχρεωτικού
µαθήµατος και σε άλλο τµήµα του ίδιου Α.Ε.Ι., δικαιούνται πρόσθετης
αµοιβής, ίσης προς το 1/5 των µηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον στο τµήµα
στο οποίο ανήκουν οργανικώς έχουν καλύψει το ελάχιστο υποχρεωτικό
ωράριο διδασκαλίας".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.9 του άρθρου 28 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) ορίζει
ότι: "Η αµοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
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28 του ν. 2083/1992 βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικείου Α.Ε.Ι.
6. ***Η παρ.6 καταργήθηκε µε την παρ.7 του άρθρου 1 του Ν.
2188/1994 (ΦΕΚ Α 18).
7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθενται
τα ακόλουθα εδάφια:
"Με απόφαση της Γ.Σ. του τοµέα ανατίθεται στα µέλη ∆.Ε.Π. των τριών
ανώτερων µεν βαθµίδων αυτοδύναµο διδακτικό έργο, όπως διαγράφεται στο
άρθρο 23 παρ. 1, της δε βαθµίδας του λέκτορα απλώς η διδασκαλία
µαθηµάτων και η άσκηση των υπόλοιπων διδακτικών δραστηριοτήτων της
διάταξης αυτής. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού λέκτορες, καθώς και όσων ανανεώνεται η θητεία, δεν ισχύουν οι
ανωτέρω περιορισµοί, αλλά εξακολουθεί να εφαρµόζεται το προϊσχύον
νοµικό καθεστώς.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές µπορεί να προσλαµβάνονται από τα Α.Ε.Ι. µε
ωριαία αντιµισθία για να επικουρούν τα µέλη ∆.Ε.Π. στην άσκηση των
φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία
εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισµό του οικείου Α.Ε.Ι.".
"Η πρόσληψη µεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθµός των ωρών
που καλύπτονται µε τις προσλήψεις αυτές, το αντικείµενο απασχόλησης και
το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας καθορίζονται µε παράταση του οικείου
τµήµατος των Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων."
***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ.7 προστέθηκε ως άνω διά του
άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2327/1995 (Α` 156).
[ 8. Μέλη ∆.Ε.Π., τα οποία µετέχουν στις εισηγητικές επιτροπές ή στα
εκλεκτορικά σώµατα κατά την εκλογή µελών ∆.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή στις
συµβουλευτικές ή στις εξεταστικές επιτροπές κατά την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών σε άλλα Α.Ε.Ι., δικαιούνται να λάβουν οδοιπορικά
έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση. Το ποσό αυτών ορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ]
***Η παρ.8 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 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.
[ 9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται κατ΄ αποκοπήν µηνιαία αποζηµίωση ως ποσοστό
επί των καταβαλλόµενων αποδοχών τους, στους πρυτάνεις και
αντιπρυτάνεις, προέδρους και αντιπροέδρους διοικουσών επιτροπών Α.Ε.Ι.,
στους κοσµήτορες των σχολών και στους προέδρους των τµηµάτων, για την
αντιµετώπιση των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω της
ιδιότητάς τους αυτής. ]
***Η παρ.9 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 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.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.6 του άρθρου 7 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) ορίζει
ότι: "Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159
Α`) ισχύουν και για τους προέδρους και αντιπροέδρους των Τ.Ε.Ι.."
10. Στο άρθρο 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 12 µε το
εξής περιεχόµενο:
"12. Για το διορισµό ή τη διατήρηση από µέλος ∆.Ε.Π. δεύτερης θέσης
στο δηµόσιο τοµέα, όπου τούτο επιτρέπεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, απαιτείται άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πλήρως
αιτιολογηµένη γνώµη της οικείας πανεπιστηµιακής µονάδας. Αν παρέλθει
τρίµηνο από το χρόνο υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου χωρίς
να διατυπωθεί γνώµη της πανεπιστηµιακής µονάδας, µπορεί να παρασχεθεί η
σχετική άδεια και χωρίς τη γνώµη αυτή".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.38 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002.
"Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992
εφαρµόζονται για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. µερικής
απασχόλησης, τα οποία κατέχουν δεύτερη έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα.
Ως προς τις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2530/1997".
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11. Μετά την πρώτη περίοδο του εδαφίου δ` της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 1268/1982, ως ήδη ισχύει, προστίθεται η εξής περίοδος:
"Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να
χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές µέχρι ένα (1) µήνα και σε µέλος Ε.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι.".
[12. Ο βασικός µισθός των µελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού
των ανώτατων ιδρυµάτων, τα οποία συµπληρώνουν πέντε (5) έτη συνολικής
υπηρεσίας, εξισώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 1993, µε το βασικό µισθό
του επίκουρου καθηγητή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.]
[13. Μέλη του Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που ακολουθούν για τη µισθολογική
τους εξέλιξη τις διατάξεις του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α`) µπορούν να
υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 1517/1985, όπως διαµορφώνονται µε την
προηγούµενη παράγραφο, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται το
αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Τυχόν διαφορά
στις συνολικές αποδοχές διατηρείται ως προσωπική διαφορά.]
[14. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα προβλήµατα που τυχόν ανακύπτουν από την
εφαρµογή των παρ. 12 και 13 αυτού του άρθρου. ]
***Οι παρ.12,13 και 14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων
των άρθρων76 έως και 80 του αυτού νόµου.
15. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 και 35 παρ. 5 του ν.
1268/1982 και 24 του ν. 1824/1988, καθώς και οι διατάξεις της Φ.
145.3/Β3/610/4 Μαρτίου 1985 (Β 127/8-3-1985) απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο 76 παρ. 1
του ν. 1566/1985, πλην της διατάξεως του άρθρου 6 αυτής, όπως ισχύει
µετά την αντικατάστασή του από την Φ. 145.3/Β3/4469/1985 (ΦΕΚ 498 Β`)
όµοια απόφαση, που κυρώθηκε επίσης µε το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 1566/1985.
Ειδικοί µεταπτυχιακοί υπότροφοι, των οποίων δεν έχει λήξει η διάρκεια
της υποτροφίας µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, εξακολουθούν να
υπάγονται στις ρυθµίσεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας µέχρι τη λήξη της
ως άνω διάρκειας.
Όπου οι κείµενες διατάξεις προβλέπουν τη συµµετοχή Ε.Μ.Υ. στα όργανα
διοίκησης των Α.Ε.Ι. νοούνται εφεξής µεταπτυχιακοί φοιτητές, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόµου αυτού.
[16. Μέλη ∆.Ε.Π., τα οποία µετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα Α.Ε.Ι.,
Ε.Π.Ι. ή άλλων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων δικαιούνται να
λαµβάνουν από τους επί µέρους φορείς πρόσθετες αποδοχές ή αποζηµίωση ή
οποιασδήποτε φύσης απολαβές, οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν κατά
µήνα το σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών τους.
«Ο υπολογισµός των πρόσθετων αποδοχών, αποζηµιώσεων ή απολαβών για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου γίνεται σε ετήσια βάση και ως έτος βάσης
λαµβάνεται το έτος κατά το οποίο καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε καταβολή
οι πρόσθετες αποδοχές, αποζηµιώσεις ή απολαβές.»
Το ύψος των πρόσθετων αυτών αποδοχών καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών ή του διοικούντος το φορέα του προγράµµατος συλλογικού
οργάνου, λαµβανοµένου υπόψη και του ύψους του συνολικού κόστους του
συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος. ]
***Η παρ.16 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 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.
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.16 προστέθηκε µε το άρθρο 45 παρ.4
Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α 66/31.3.2011.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει
ότι: "Για τα ερευνητικά και επιµορφωτικά προγράµµατα που µετέχουν
εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ι. εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 16 του
Άρθρου 28 του ν. 2083/1992."
17. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1268/1982 εφαρµόζεται
και επί των διατάξεων του νόµου αυτού.
18. Η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α`)
δεν εφαρµόζεται καθόσον αφορά τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2227/1994 (Α`129):
"Η διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 28 το ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`)
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έχει εφαρµογή από της ισχύος της και για τα µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών
Στις ρυθµίσεις της ίδιας διάταξης εµπίπτουν από 1.1.1994 και οι
συνταξιούχοι που διορίζονται σε θέσεις γενικών γραµµατέων υπουργείων,
γενικών γραµµατέων προϊσταµένων γενικών γραµµατειών γενικών
γραµµατέων περιφερειών και νοµαρχών, καθώς και σε θέσεις προέδρων
Ν.Π.∆.∆. και Οργανισµών ή Επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα".
19. α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη της Συγκλήτου της
Ακαδηµίας Αθηνών, είναι δυνατή η ίδρυση ειδικού νοµικού προσώπου
δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της
περιουσίας της Ακαδηµίας.
β) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α`), καθώς και
η παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και επί
της Ακαδηµίας Αθηνών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο µόνον της ΥΑ 138325 Β1/2007
(ΦΕΚ Β΄ 38/2007) ορίζεται ότι:
" 1. Στο υφιστάµενο κατά τις διατάξεις του ν.832/1978 και του άρθρου 6 του
ν.
1966/1991 Τεχνικά Συµβούλια των Πανεπιστηµίων καθώς και στο υφιστάµενο κατά
τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 19 (β) του ν. 2083/1992 Τεχνικό Συµβούλιο
της Ακαδηµίας Αθηνών προστίθεται και ένα (1) ακόµη µέλος, ως εκπρόσωπος των
εργοληπτικών οργανώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 (β)
του ν. 3481/2006.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή της απόφασης αυτής ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών
οργανώσεων ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των µελών του οικείου κατά
περίπτωση Τεχνικού Συµβουλίου."
20. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) µε την
επωνυµία "Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσµατος" και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Το Ινστιτούτο είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συνδέεται µε
το Τµήµα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Σκοπός του είναι η βασική και τεχνολογική έρευνα στη φυσική του
πλάσµατος, την πυρηνική φυσική και την εφαρµοσµένη φυσική, διέπεται δε
ως προς την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις
του άρθρου 17 του νόµου αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για θέµατα διοίκησης και λειτουργίας και
διορίζεται µετά από γνώµη του Τµήµατος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης προσωρινός διευθυντής του
Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν γένει διοίκηση αυτού κατά τη
µεταβατική περίοδο που απαιτείται για την προσαρµογή του στις διατάξεις
του ανωτέρω άρθρου.
21. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) µε την
επωνυµία "Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιµετώπισης Γενετικών και Κακοήθων
Νοσηµάτων της Παιδικής Ηλικίας" και έδρα την Αθήνα. Το Ινστιτούτο
είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συνδέεται µε το Τµήµα Ιατρικής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνεργάζεται µε το Νοσοκοµείο Παίδων "Η
Αγία Σοφία" και τους ιδιωτικούς φορείς - σωµατεία, τα οποία έχουν ήδη
χρηµατοδοτήσει την εγκατάσταση ειδικής µονάδας στο ανωτέρω νοσηλευτικό
ίδρυµα.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η συστηµατική µελέτη και έρευνα για την
αντιµετώπιση των γενετικών και κακοήθων νοσηµάτων της παιδικής ηλικίας,
καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των
οστών για τα νοσούντα παιδιά από αιµατολογικά, ανοσολογικά και
νεοπλασµατικά νοσήµατα. Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση και
την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου
αυτού, στο δε διοικητικό του συµβούλιο συµµετέχουν και εκπρόσωποι των
φορέων που συνεργάζονται µε το Ινστιτούτο, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα
στην ανωτέρω διάταξη.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται µετά από γνώµη του Τµήµατος Ιατρικής, ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για θέµατα διοίκησης και λειτουργίας και
διορίζεται προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν

24-02-2016

γένει διοίκηση αυτού κατά τη µεταβατική περίοδο που απαιτείται για την
προσαρµογή του στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.
[22. Από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94 κάθε κλινική ή εργαστήριο
διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι µέλος ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του
καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου και ανήκει στον οικείο
τοµέα ή στο τµήµα. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές η Γ.Σ.
του Τµήµατος αποφασίζει για τη διαδικασία µε την οποία ανατίθεται η
διεύθυνση της κλινικής ή του εργαστηρίου σε έναν από τους. Σε περίπτωση
που στον τοµέα ή στο τµήµα δεν υπάρχει καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται
σε αναπληρωτή καθηγητή, που υπηρετεί στον τοµέα ή στο τµήµα, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύει και για το
χρονικό διάστηµα που δεν υπάρχει ούτε αναπληρωτής καθηγητής η διεύθυνση
ανατίθεται σε επίκουρο καθηγητή της κλινικής ή του εργαστηρίου κατά την
ίδια ως άνω διαδικασία. ]
Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του διευθυντή αυτού λήγει µε απόφαση της Γ.Σ.
του Τµήµατος, µε την οποία η διεύθυνση της κλινικής ή του εργαστηρίου
ανατίθεται σε µέλος ∆.Ε.Π. που έχει διοριστεί στο µεταξύ στη βαθµίδα του
καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου και ανήκει στον οικείο τοµέα
ή στο οικείο τµήµα."
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.22 προστέθηκε µε το άρθρο 12 παρ.5
Ν.3685/2008,ΦΕΚ Α 148.
***Η παρ.22 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 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.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 23 Ν.4213/2013,ΦΕΚ Α 261/9.12.2013,ορίζεται ότι:
"Για την εκλογή ενός µέλους ∆.Ε.Π. ως ∆ιευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή
Εργαστηρίου, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., παραµένουν σε ισχύ
και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 και του π.δ.
46/1989, όπως αυτές ισχύουν σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4076/2012".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.40 άρθρου 14 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78,ορίζεται ότι:
"40. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), όπως
ισχύει, και της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, εφαρµόζονται
αναλόγως και για τα Πανεπιστηµιακά Μουσεία".
23. Επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη του εδαφίου β` της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α`) και η εφαρµογή της επεκτείνεται
και στις περιπτώσεις των τέκνων των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1
του ανωτέρω νόµου, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά υπήρξαν θύµατα µόνο
απόπειρας ανθρωποκτονίας εξ αιτίας ή εξ αφορµής τροµοκρατικής
ενέργειας.
24. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982, όπως
συµπληρώθηκε µε το εδάφιο ε` της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983,
προστίθενται τα ακόλουθα:
"Κατ` εξαίρεση σε τµήµατα των Φιλοσοφικών Σχολών, τα οποία καλύπτουν
το γνωστικό αντικείµενο περισσότερων µιας επιστηµών, είναι δυνατή η
οργάνωση και η λειτουργία περισσοτέρων του ενός προγραµµάτων σπουδών,
τα οποία οδηγούν στη χορήγηση ξεχωριστών πτυχίων αντίστοιχων προς τις
επιστήµες αυτές. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη της Γ.Σ. του
Τµήµατος και του Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας, καθορίζονται για κάθε
τέτοιο πρόγραµµα, ο τίτλος του προγράµµατος και του χορηγούµενου
πτυχίου, οι τυχόν ειδικεύσεις του πτυχίου, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας
του προγράµµατος, η διαδικασία και τα κριτήρια των εγγραφόµενων
φοιτητών στο πρόγραµµα, η αντιστοιχία του πτυχίου, τα θέµατα
µετεγγραφών και κατατάξεων φοιτητών στο πρόγραµµα, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια".
25. Ιδρύεται "Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ξένων Γλωσσών" στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε σκοπό το συντονισµό της διδασκαλίας του
µαθήµατος της ξένης γλώσσας στα τµήµατά του. Με απόφαση της Συγκλήτου
ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και την
έκδοση οργανισµού λειτουργίας.
26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως

24-02-2016

εξής:
"1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ∆.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού
διπλώµατος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειµένου της
διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει
έργου των υποψηφίων µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης
∆.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη κατ` αρχήν µεν της τριµελούς εισηγητικής
επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώµατος".
27. Μέλη του Ε.Ε.Π. ειδικότητας καθηγητή φυσικής αγωγής, που κατείχαν
πριν την έναρξη της ισχύος του ν. 1268/1982 θέσεις του π.δ. 1091/1981
µε βαθµό Γενικού Επιθεωρητή και 10ο µισθολογικό κλιµάκιο εξοµοιώνονται
µισθολογικά µε τα µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή των
Α.Ε.Ι. και λαµβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόµατα, όπως αυτά
διαµορφώνονται κάθε φορά, εκτός από το ποσό της ερευνητικής χορηγίας.
[28. Μόνιµοι βοηθοί, επιµελητές και επιστηµονικοί συνεργάτες, οι
οποίοι εκλέγονται ως λέκτορες και δεν ανανεώνεται η θητεία τους µετά τη
συµπλήρωση της πρώτης τριετίας, επανέρχονται στη θέση την οποία
κατείχαν πριν από την κρίση εκλογής τους.]
***Η παρ.28 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.9 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.
29. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
30. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού
αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94.
Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 1992
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 1992
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
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