ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α΄ 220/03.11.2008)
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π∆ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22
ΕΩΣ ΚΑΙ 28, σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.58 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.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 80 παρ.21 του Ν.4009/2011 ορίζεται ότι:
" 21. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την
έκδοση των Οργανισµών ή του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι., όπου στις
διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο
Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα."
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 παρ. 2 του ν. 3549/2007 (Α' 69), 5 παρ. 2 και 3 του ν.
2083/1992 (Α' 159), όπως η τελευταία διάταξη συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ.
3 του ν. 3549/2007,1 παρ. 1 και 11 παρ. 2 περ. ε' του ν. 1404/1983 (Α' 173),
όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2916/2001 (Α
114) και η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 2916/2001
και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3549/2007,
β) των άρθρων 5 παρ. 1 και 4, 6 παρ. 5, 6 και 7, 11, 12 παρ. 1, 13 παρ. 1,
14 παρ. 5 και 26 παρ. 2 του ν. 3549/2007,
γ) των άρθρων 3 παρ. 1 εδ. α' και 4 παρ. 3 εδ. α' του ν. 2083/1992, όπως
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του ν. 3549/2007, και του
άρθρου
8 παρ. 3 του ν. 3549/2007,
δ) των άρθρων 3 παρ. 2 περ. β' και V, 6 παρ. 2 και 3, 12 παρ. 10 περ. ε',
18 παρ. 7 περ. ά, 32 παρ. 1, 33 παρ. 2 του ν. 1404/1983, όπως η προτελευταία
διάταξη αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 2916/2001, και 4 παρ. 2 περ.
ββ' του ν. 3027/2002 (Α 152),
ε) του άρθρου 20 παρ. 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α' 45),
στ) της υπ' αριθµ. Υ251/2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων "Καθορισµός αρµοδιοτήτων
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων" (Β' 1944),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
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όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Το γεγονός ότι το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας δεν γνωµοδότησε εντός της
προθεσµίας που τάχθηκε σ' αυτό µε το 11647/12.2.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
4. Την 144/2008 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π∆ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ
ΚΑΙ 28, σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ. 58 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.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 80 παρ.21 του Ν.4009/2011 ορίζεται ότι:
" 21. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την
έκδοση των Οργανισµών ή του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι., όπου στις
διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο
Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
Πεδίο εφαρµογής - Οργάνωση λειτουργίας Α.Ε.Ι.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής - Οργάνωση ακαδηµαϊκής, διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας
1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) κατά την έννοια της παραγράφου 5
του άρθρου 16 του Συντάγµατος είναι τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού και του
τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 3549/2007. Ειδικότερα, στα µεν ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης περιλαµβάνονται τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και η
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών που αποκαλούνται εφεξής "Πανεπιστήµια", στα δε
ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης περιλαµβάνονται τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.).
2. Κάθε Α.Ε.Ι. ασκεί διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο που
προβλέπεται από το νόµο στο πλαίσιο της αποστολής του. Το έργο των Α.Ε.Ι.
υποστηρίζεται από τις διοικητικές, οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες κάθε
ιδρύµατος. Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των Α.Ε.Ι. υπόκειται
σε διαρκή αξιολόγηση µε σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της
έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται
από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους.
3. Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τµήµατα, Τοµείς, Εργαστήρια, Κλινικές,
Μουσεία, Σπουδαστήρια και λοιπές µονάδες, καθώς και Ινστιτούτα ∆ια Βίου
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Εκπαίδευσης, τα οποία συνιστούν τις ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε ιδρύµατος. Η
ακαδηµαϊκή λειτουργία των Α.Ε.Ι. περιλαµβάνει το ερευνητικό και διδακτικό
έργο, τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών που παρέχονται
από τις ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε ιδρύµατος και τη λειτουργία των
µονοπρόσωπων
και συλλογικών οργάνων που λαµβάνουν αποφάσεις για τα θέµατα αυτά.
4. Ι. Συλλογικά όργανα είναι:
Για τα Πανεπιστήµια:
α) η Σύγκλητος (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2083/1992) και η Σύγκλητος ειδικής
σύνθεσης (άρθρο 2 περ. α` του ν. 3685/2008, Α` 148),
β) το Πρυτανικό Συµβούλιο (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2083/1992),
γ) η Γενική Συνέλευση Σχολής (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 1268/1982),
δ) η Κοσµητεία (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 1268/1982),
ε) η Γενική Συνέλευση (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1268/1982) και η Γενική
Συνέλευση ειδικής σύνθεσης (άρθρο 2 περ. β` του ν. 3685/2008) Τµήµατος,
στ) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος (άρθρο 8 παρ. 1του ν. 1268/1982),
ζ) η Γενική Συνέλευση Τοµέα (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1268/1982),
η) η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (άρθρο 2 περ. β` του ν. 3685/2008),
ι) η Συντονιστική Επιτροπή του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 2
περ. γ΄ του ν. 3685/2008) και
θ) το συντονιστικό όργανο σε περίπτωση κοινών προγραµµάτων µεταπτυχιακών
σπουδών µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. (άρθρο 10 παρ. 1β του ν.
3685/2008).
Για τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.:
α) η Συνέλευση (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1404/1983) και η Συνέλευση ειδικής
σύνθεσης (άρθρο 2 περ. α` του ν. 3685/2008),
β) το Συµβούλιο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
γ) το Συµβούλιο Σχολής (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
δ) η Γενική Συνέλευση Τµήµατος ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής
(Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.) (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1404/1983) και η Γενική Συνέλευση
ειδικής σύνθεσης Τµήµατος (άρθρο 2 περ. β` του ν. 3685/2008),
ε) το Συµβούλιο Τµήµατος ή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
στ) η Γενική Συνέλευση Τοµέα (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
ζ) η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (άρθρο 2 περ. β` του ν. 3685/2008),
η) η Συντονιστική Επιτροπή του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 2
περ. γ` του ν. 3685/2008) και

θ) το συντονιστικό όργανο σε περίπτωση κοινών προγραµµάτων µεταπτυχιακών
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σπουδών µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. (άρθρο 10 παρ. 1β του ν.
3685/2008).
II. Μονοπρόσωπα όργανα είναι:
Για τα Πανεπιστήµια:
α) ο Πρύτανης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2083/1992),
β) οι Αντιπρυτάνεις (άρθρο 3 παρ. 1στ του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3027/2002, Α` 152),
γ) ο Γραµµατέας (άρθρο 6 του ν. 3549/2007),
δ) οι Κοσµήτορες Σχολών (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 1268/1982),
ε) οι Πρόεδροι Τµηµάτων (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1268/1982),
στ) οι ∆ιευθυντές Τοµέων (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 1268/1982), Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων κ.ά. (άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 1566/1985, Α` 167),
ζ) ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 2 περ. δ` του ν. 3685/2008),
η) Οι Σύµβουλοι Σπουδών Σχολών ή Τµηµάτων (άρθρο 12 παρ. 2 του ν.
3549/2007)
και
θ) Οι Συντονιστές Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
του Πανεπιστηµίου και των Σχολών ή Τµηµάτων του (άρθρο 5 παρ. 1 της
Φ5/89656/Β3/2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων
"Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων", Β`
1466).
Για τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.:
α) ο Πρόεδρος (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
β) οι Αντιπρόεδροι (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
γ) ο Γραµµατέας (άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3549/2007),
δ) οι ∆ιευθυντές Σχολών (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
ε) οι ∆ιευθυντές Παραρτηµάτων (άρθρο 5 παρ. 6 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 10
παρ. 1 και 9 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
στ) οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων ή ∆ιευθυντές Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. (άρθρο 9 παρ. 1 του ν.
1404/1983),
ζ) οι Υπεύθυνοι Τοµέων ή Εργαστηρίων (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1404/1983),
η) Οι Σύµβουλοι Σπουδών Σχολών ή Τµηµάτων (άρθρο 12 παρ. 2 του ν.
3549/2007),
θ) Οι Συντονιστές Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε. και των Σχολών ή Τµηµάτων τους (άρθρο 5 παρ.
1
της Φ5/89656/Β3/2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
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"Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων") και
ι) ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 2 περ. δ` του ν. 3685/2008).
5. Η διοικητική και οικονοµική λειτουργία των Α.Ε.Ι. περιλαµβάνει όλες τις
δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία κάθε ιδρύµατος και τη
χρηστή διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες
των Α.Ε.Ι. διαρθρώνονται σύµφωνα µε τον Οργανισµό ∆ιοικητικών, Οικονοµικών
και Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε Α.Ε.Ι. και έχουν ως αποστολή ιδίως:
α) την αξιόπιστη στήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της εν
γένει λειτουργίας του ιδρύµατος,
β) τη συµβολή τους στην αναβάθµιση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας των
µελών του ιδρύµατος και
γ) την οργανωτική και επιτελική στήριξη και την ενεργό συµµετοχή τους στην
αναπτυξιακή πορεία του ιδρύµατος.
6. Στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας των Α.Ε.Ι., οι Πρυτάνεις ή
Πρόεδροι των Α.Ε.Ι. υποβάλλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
µέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους τους απολογισµούς των τετραετών ακαδηµαϊκών αναπτυξιακών προγραµµάτων τους, προκειµένου να εγκριθούν από το Υπουργείο
και να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων προς τη Βουλή για την κατάσταση της ανώτατης
εκπαίδευσης στη χώρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
Συµβούλια και Επιτροπές
Άρθρο 2
Συµβούλια - Επιτροπές

1. Στα Α.Ε.Ι. λειτουργούν τα Συµβούλια και οι Επιτροπές που προβλέπονται
από
το νόµο και τον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος ή συνιστώνται µε αποφάσεις
των αρµόδιων οργάνων του ιδρύµατος που λαµβάνονται στο πλαίσιο του
Εσωτερικού
Κανονισµού λειτουργίας του (άρθρο 1 παρ. 9 ν. 2083/1992).

2. Τα Συµβούλια και οι Επιτροπές των Α.Ε.Ι. είναι κυρίως:

α) η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας,

β) το Τεχνικό Συµβούλιο ή η Τεχνική Υπηρεσία,
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γ) η Επιτροπή ∆εοντολογίας,

δ) το Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών ∆ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού
(∆.Ε.Π.) ή Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.),

ε) το Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.), Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.),
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.∆Ι.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του λοιπού βοηθητικού, ειδικού και
έκτακτου διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού και

στ) το Πειθαρχικό Συµβούλιο φοιτητών ή σπουδαστών.

3. Η συγκρότηση των Συµβουλίων και των Επιτροπών των Α.Ε.Ι. ορίζεται
σύµφωνα
µε την οικεία νοµοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισµό. Όσοι επιφορτίζονται µε
την άσκηση συγκεκριµένων καθηκόντων υποχρεούνται να προβούν, αµέσως µετά τη
λήξη της θητείας τους ή την ολοκλήρωση του ανατιθέµενου έργου και πάντως σε
ετήσια βάση, σε υποβολή έκθεσης απολογισµού προς το όργανο το οποίο τους
όρισε.
4. Η λειτουργία των Συµβουλίων και των Επιτροπών των Α.Ε.Ι. διέπεται από
τις σχετικές ειδικές διατάξεις που ισχύουν για καθένα από αυτά και κατά τα λοιπά
από τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. που
καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΑ` του Κανονισµού αυτού. Επικουρικώς εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 3
Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
1. Η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.) κάθε Α.Ε.Ι. συγκροτείται µε
απόφαση της Συγκλήτου ή Συνέλευσης του ιδρύµατος και απαρτίζεται από:
α) τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή τον αντίστοιχο
Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ως πρόεδρο,
β) τρία (3) µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π.,
γ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο του λοιπού επιστηµονικού και διοικητικού
προσωπικού, ο οποίος ορίζεται µε εκλογή από το σύνολο των υπηρετούντων στις
κατηγορίες αυτές µετά από πρόσκληση του Πρύτανη ή Προέδρου, και
δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, ο οποίος
ορίζεται από κοινού από τα διοικητικά συµβούλια των φοιτητικών ή σπουδαστικών
συλλόγων.
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Στα Πανεπιστήµια συµµετέχει επίσης ένας (1) εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών
φοιτητών, ο οποίος ορίζεται µε εκλογή από το σύνολο των µεταπτυχιακών
φοιτητών.
2. Η θητεία των µελών της ΜΟ.∆Ι.Π. είναι τετραετής. Οι εκπρόσωποι των
προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και των µεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται
για ετήσια θητεία.
3. Η ΜΟ.∆Ι.Π. υποστηρίζεται διοικητικά από Γραµµατεία, η οποία υπάγεται
απευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή τον
αντίστοιχο Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Μέχρι τη λειτουργία της Γραµµατείας αυτής
η ΜΟ.∆Ι.Π. υποστηρίζεται από τη Γραµµατεία του Πρυτανικού Συµβουλίου ή
Συµβουλίου του Α.Ε.Ι.
4. Η πρόσκληση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης διανέµεται στα µέλη της
ΜΟ.∆Ι.Π. το αργότερο προ 48 ωρών. Στις συνεδριάσεις µετέχει, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, υπάλληλος της Γραµµατείας της ή, µέχρι τη λειτουργία αυτής, υπάλληλος
της Γραµµατείας του Πρυτανικού Συµβουλίου ή Συµβουλίου, ο οποίος τηρεί και
τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Μονάδας.

***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π∆ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22
ΕΩΣ ΚΑΙ 28, σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.58 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.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 80 παρ.21 του Ν.4009/2011 ορίζεται ότι:
" 21. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την
έκδοση των Οργανισµών ή του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι., όπου στις
διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο
Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα."

Άρθρο 4
Επιτροπή ∆εοντολογίας
1. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας κάθε Α.Ε.Ι. έχει ως έργο τη διασφάλιση της
τήρησης και εφαρµογής των κανόνων δεοντολογίας από όλα τα µέλη του
ιδρύµατος.
Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τη διαπίστωση της παράβασης των κανόνων
δεοντολογίας και για τη σύνταξη γενικής ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση
και εφαρµογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων αυτών. Η έκθεση
υποβάλλεται στον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του ιδρύµατος στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού
έτους.

2. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών
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Υποθέσεων και Προσωπικού ή τον αντίστοιχο Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ως πρόεδρο
και από τους Κοσµήτορες ή ∆ιευθυντές των Σχολών ως µέλη.
Όπου δεν υπάρχουν Σχολές, στην Επιτροπή µετέχουν οι Πρόεδροι ή Προϊστάµενοι
των Τµηµάτων του ιδρύµατος.
3. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας υποστηρίζεται διοικητικά από Γραµµατεία, η οποία
υπάγεται απευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή
τον αντίστοιχο Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Μέχρι τη λειτουργία της Γραµµατείας
αυτής, η Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραµµατεία του Πρυτανικού Συµβουλίου
ή Συµβουλίου του Α.Ε.Ι.
4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆εοντολογίας µετέχει, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, υπάλληλος της Γραµµατείας της Επιτροπής, ο οποίος τηρεί και τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της.
5. Όλα τα µέλη του ιδρύµατος οφείλουν να συντρέχουν την Επιτροπή
∆εοντολογίας στο έργο της.

***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π∆ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22
ΕΩΣ ΚΑΙ 28, σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.58 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.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 80 παρ.21 του Ν.4009/2011 ορίζεται ότι:
" 21. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την
έκδοση των Οργανισµών ή του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι., όπου στις
διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο
Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα."
Άρθρο 5
Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π.
1. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. ορίζεται ως
εξής:
α) 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.
β) Ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή ο αντίστοιχος
Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του
οικείου Α.Ε.Ι. και σε περίπτωση κωλύµατος, ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ή ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή µέλος
∆.Ε.Π. ή Ε.Π. της ∆ιοικούσας Επιτροπής, που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη
βαθµίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και

γ) ένας (1) Πρύτανης ή Πρόεδρος άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας, οριζόµενος µε τον
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αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Χρέη γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκεί ο Γραµµατέας του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
3. Σε περίπτωση παραποµπής Πρύτανη ή Προέδρου µετέχει στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο στη θέση του Αντιπρύτανη ή Αντιπροέδρου ένας (1) επιπλέον Πρύτανης
ή Πρόεδρος, οριζόµενος επίσης µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π∆ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ
ΚΑΙ 28, σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.58 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.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 80 παρ.21 του Ν.4009/2011 ορίζεται ότι:
" 21. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την
έκδοση των Οργανισµών ή του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι., όπου στις
διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο
Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα."
Άρθρο 6
Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.∆Ι.Π., ΕΡ.∆Ι.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. και του
λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.∆Ι.Π.,
ΕΡ.∆Ι.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου
διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του
Πρύτανη ή Προέδρου του ιδρύµατος και αποτελείται από:
α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων του ∆ιοικητικού Εφετείου
που έχει την έδρα του στην περιφέρεια του Α.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται αρµοδίως
µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
β) τον Πρύτανη ή Πρόεδρο και τους Αντιπρυτάνεις ή Αντιπροέδρους,
γ) Τους Κοσµήτορες ή ∆ιευθυντές των Σχολών του Α.Ε.Ι., που αναπληρώνονται
από τους νόµιµους αναπληρωτές τους και
δ) δύο (2) µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. που κατέχουν τη βαθµίδα του καθηγητή, του
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, τα οποία κληρώνονται, µε τους
αναπληρωµατικούς τους ίδιας θέσης και βαθµίδας, από το σύνολο των µελών
∆.Ε.Π. ή Ε.Π. και µε θητεία δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει την πρώτη ηµέρα
του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από αυτό που ορίζονται.
2. Χρέη γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκεί διοικητικός υπάλληλος
του Α.Ε.Ι., που ορίζεται από το Πρυτανικό Συµβούλιο ή Συµβούλιο.
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**ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π∆ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ
ΚΑΙ 28, σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ.58 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.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 80 παρ.21 του Ν.4009/2011 ορίζεται ότι:
" 21. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την
έκδοση των Οργανισµών ή του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι., όπου στις
διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο
Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα."
Άρθρο 7
Πειθαρχικό Συµβούλιο φοιτητών ή σπουδαστών
Η Κοσµητεία ή το Συµβούλιο της Σχολής ή το ∆.Σ ή το Συµβούλιο του Τµήµατος,
κατά περίπτωση, έχουν αρµοδιότητα να διαπιστώνουν τη διάπραξη πειθαρχικών
παραπτωµάτων από προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και
υποψήφιους διδάκτορες και να επιβάλλουν τις προβλεπόµενες πειθαρχικές
ποινές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις προσωπικού Α.Ε.Ι.
Άρθρο 8
Ορκωµοσία
Τα διοριζόµενα στο Α.Ε.Ι. µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.∆Ι.Π., ΕΡ.∆Ι.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π. ή Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), καθώς και τα µέλη του
λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού και
του διοικητικού προσωπικού, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους,
δίνουν, κατ` επιλογήν τους, τον προβλεπόµενο όρκο της υπηρεσίας ή διαβεβαίωση,
κατ` επίκληση της τιµής και της υπόληψης τους. Η σχετική διαδικασία λαµβάνει χώρα
ενώπιον του Πρυτάνεως ή του Προέδρου του οικείου ιδρύµατος, ή των νοµίµων
αναπληρωτών τους.
Άρθρο 9
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π.
Α. ∆ικαιώµατα µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π.
1. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. απολαµβάνει πλήρως του δικαιώµατος της
ακαδηµαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και διδασκαλία και έχει δικαίωµα
συµµετοχής σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε θέµατα έρευνας
και διδασκαλίας και µε θέµατα που αφορούν στην εν γένει λειτουργία και
διοίκηση του ιδρύµατος και της οικείας Σχολής ή Τµήµατος που υπηρετεί.
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2. Η διοίκηση της οικείας Σχολής ή Τµήµατος και του Α.Ε.Ι. οφείλουν να
εξασφαλίζουν την εγκατάσταση (στέγαση, εξοπλισµό γραφείων κλπ.) για όλα τα
υπηρετούντα µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π.
3. Τα υπηρετούντα µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν ελεύθερα
και ανεµπόδιστα στα συλλογικά όργανα της οικείας Σχολής ή Τµήµατος και του
ιδρύµατος.
Β. Καθήκοντα και υποχρεώσεις µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π.
1. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. δικαιούται και υποχρεούται να παρέχει διδακτικό
- εκπαιδευτικό, ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο, όπως ορίζεται
στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. οφείλει να δέχεται τακτικά τους φοιτητές ή
σπουδαστές για θέµατα που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική και ερευνητική
διαδικασία.
3. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. οφείλει να συµµετέχει ενεργώς στις διοικητικές
δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων, συµβουλίων και επιτροπών του
ιδρύµατος και να συµβάλλει στην οργάνωση και στη σωστή και εύρυθµη λειτουργία των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της οικείας Σχολής
ή Τµήµατος και του Τοµέα που ανήκει.
Άρθρο 10

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις λοιπών κατηγοριών προσωπικού
Τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π, Ε.∆Ι.Π, ΕΡ.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π, καθώς και τα µέλη του
λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού - εκπαιδευτικού
προσωπικού (Επιστηµονικοί Συνεργάτες, Βοηθοί, Επισκέπτες Καθηγητές, Εντεταλµένοι
Επίκουροι Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήµονες, ∆ιδάσκοντες του Προεδρικού
∆ιατάγµατος (Π.∆.) 407/1980, Ωροµίσθιοι, Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί
Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων κ.ά.), έχουν δικαιώµατα και
υποχρεώσεις ανάλογες προς εκείνες των µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., µε τις
διαφοροποιήσεις και περιορισµούς που θέτει η ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Στο
πλαίσιο αυτό, τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του επί συµβάσει
προσωπικού καθορίζονται µε τις συµβάσεις πρόσληψης τους.
Άρθρο 11
Όργανα ελέγχου εκπλήρωσης υποχρεώσεων
Ο Κοσµήτορας ή ∆ιευθυντής Σχολής, ο Πρόεδρος ή Προϊστάµενος Τµήµατος και ο
∆ιευθυντής ή Υπεύθυνος Τοµέα, Εργαστηρίου ή Κλινικής υποχρεούνται να
ελέγχουν
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.∆Ι.Π.,
ΕΡ.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π., καθώς και του λοιπού βοηθητικού, ειδικού και
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έκτακτου διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού που διατίθεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να ενηµερώνουν σχετικά τον Πρύτανη ή
Πρόεδρο και τη Σύγκλητο ή Συνέλευση του οικείου Α.Ε.Ι. Η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
του διοικητικού προσωπικού ελέγχεται ιεραρχικά από τους κατά το νόµο και τον
Οργανισµό του Α.Ε.Ι. οριζόµενους υπεύθυνους προϊστάµενους των Τµηµάτων των
∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών του ιδρύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆`
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις φοιτητών ή σπουδαστών
Άρθρο 12
Εγγραφή
1. Η Εγγραφή των εισαγόµενων προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών γίνεται µε
την κατάθεση στη Γραµµατεία της οικείας Σχολής ή Τµήµατος, µέσα στις νόµιµες
προθεσµίες, αίτησης Εγγραφής και των δικαιολογητικών που προβλέπει ο νόµος.
Η Γραµµατεία ελέγχει τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου µε το ατοµικό δελτίο
επιτυχίας και το επίσηµο αντίγραφο του ονοµαστικού πίνακα εισαγωγής. Η
Εγγραφή συγχρόνως σε δύο Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. ή σε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι.
και σε άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή ή Τµήµα δεν επιτρέπεται. Σε κάθε
εγγραφόµενο φοιτητή ή σπουδαστή παραδίδονται από τη Γραµµατεία βιβλιάριο ή
τρίπτυχο σπουδών ή δελτίο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας, οδηγός
σπουδών, βιβλιάριο υγειονοµικής περίθαλψης, εφόσον ζητηθεί, και δελτίο
φοιτητικού ή σπουδαστικού εισιτηρίου.
2. Η Γραµµατεία της οικείας Σχολής ή Τµήµατος τηρεί για κάθε φοιτητή ή
σπουδαστή ιδιαίτερη µερίδα ή ατοµικό φάκελο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή,
που περιέχει: α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν κατά
την Εγγραφή, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν
χορηγηθεί γ) τις υποτροφίες ή τα βραβεία που του έχουν απονεµηθεί ή τις
Πειθαρχικές ποινές που του έχουν επιβληθεί και δ) κάθε σχετικό έγγραφο που
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Το περιεχόµενο της ιδιαίτερης µερίδας
ή του ατοµικού φακέλου είναι προσιτό µόνο στην αρµόδια υπηρεσία και στον
ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή.
Άρθρο 13
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις
1. Οι φοιτητές ή σπουδαστές διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και
εξεταστικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της
οικείας Σχολής ή Τµήµατος.
2. Κάθε Σχολή ή Τµήµα µπορεί να απονέµει διακρίσεις και βραβεία στους
φοιτητές ή σπουδαστές µε βάση τον Κανονισµό λειτουργίας της οικείας Σχολής ή
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Τµήµατος.
3. Οι φοιτητές ή σπουδαστές συνεργάζονται µε το διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες, στις ηµέρες
και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στην αρχή κάθε εξαµήνου. Μπορούν επίσης να
απευθύνονται στους Κοσµήτορες ή ∆ιευθυντές και Προέδρους ή Προϊσταµένους των
οικείων Σχολών και Τµηµάτων για ζητήµατα της αρµοδιότητας τους.
4. Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αιτήσεις στη
Γραµµατεία της οικείας Σχολής ή Τµήµατος. Η απάντηση στις αιτήσεις αυτές
δίνεται σε εύλογο χρόνο, γραπτώς ή προφορικώς, από τους αρµόδιους υπαλλήλους
της Γραµµατείας.
5. Οι φοιτητές ή σπουδαστές συµµετέχουν, δια των νοµίµως ορισµένων
εκπροσώπων τους, ενεργώς στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών
οργάνων, συµβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και
εκπαιδευτικών διαδικασιών των Σχολών, των Τµηµάτων και του ιδρύµατος
γενικότερα.
6. Ως προς τα λοιπά ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των φοιτητών ή σπουδαστών
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τη
Φοιτητική ή σπουδαστική µέριµνα, καθώς και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Ε`,
Ζ`, IB` και ΙΓ` του Κανονισµού αυτού.
Άρθρο 14
∆ιάθεση αιθουσών
Η ∆ιάθεση αιθουσών για φοιτητικές ή σπουδαστικές εκδηλώσεις γίνεται από τον
Κοσµήτορα ή ∆ιευθυντή της Σχολής ή τον Πρόεδρο ή Προϊστάµενο του Τµήµατος,
κατά περίπτωση, µε έγκαιρη ειδοποίηση του διδάσκοντος στη συγκεκριµένη
αίθουσα. Για αίθουσες που δεν ανήκουν σε Σχολή ή Τµήµα, αρµόδιος να
παραχωρήσει την αίθουσα είναι ο Πρύτανης ή Πρόεδρος του Α.Ε.Ι. Οι αίθουσες
που διατίθενται πρέπει να παραδίδονται µετά τη χρησιµοποίηση τους στην
κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν.
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