Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

Προεδρικό ∆ιάταγµα 157/2009
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Κατάτµηση του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 199/1 Οκτωβρίου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 157/2009
Κατάτµηση του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Κατάτµηση
1. Το Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλο−
λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών που ιδρύθηκε µε το
π.δ. 201/1999 (Α΄ 179), κατατέµνεται στα Τµήµατα:
α. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
β. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Το υφιστάµενο Τµήµα παύει να λειτουργεί µε τη λήξη
του διανυόµενου ακαδηµαϊκού έτους.
2. Τα τµήµατα που προκύπτουν από την ανωτέρω
κατάτµηση, εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά−
των» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συµπληρώθηκε
µε τις περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/
1983 «∆οµή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε µε την περ. α της
παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «∆ευτεροβάθµια
Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 206) και συµπληρώθηκε µε το εδαφ. β της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων
Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του
ν. 3549/2007 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για
τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων» (Α΄ 69).
β) Του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.2503/1997 (Α΄ 107) σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 5 του
ν. 1566/1985, (Α΄ 167).
γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση
των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του
ν. 3149/2003 (Α΄ 141).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθµ ∆Ι∆Κ/Φ. 1/258373/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερι−
κών Χρήστου Ζώη και Αθανάσιου Νάκου» (Β 1950)
3. Την υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β’ 40).
4. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών των Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων» (Β΄ 68).
5 Τη γνώµη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδριάσεις
30.6.2006, 19.10.2006 και 26.6.2008).
6. Τη γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Πανεπιστηµι−
ακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 14/30.3.2009).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος προκαλείται δαπάνη ύψους 8.000,00€ για
το τρέχον οικονοµικό έτος και 25.000,00 € για καθένα
από τα επόµενα οικονοµικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη
για µεν το τρέχον οικονοµικό έτος θα αντιµετωπιστεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΕΦ 19−250 ΚΑΕ
Οµάδας 0200 και 0800), για δε τα επόµενα οικονοµικά
έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο
στον ανωτέρω προϋπολογισµό.
8. Την υπ ’αριθµ. 230/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών
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Άρθρο 2
Αποστολή των Τµηµάτων
1. Το Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει
ως αποστολή:
α) να καλλιεργεί και να προάγει µε τη διδασκαλία και
την έρευνα, τη γλώσσα, τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνία
και τον πολιτισµό της Ιταλίας
β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες,
τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια
κατάρτισή τους για επιστηµονική και επαγγελµατική
σταδιοδροµία, και
γ) να οργανώνει µεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν
στην κατάρτιση επιστηµόνων µε εξειδικευµένες γνώσεις
σε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα.
2. Το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει
ως αποστολή:
α) να καλλιεργεί και να προάγει µε τη διδασκαλία και
την έρευνα, τη γλώσσα, τη γλωσσολογία, τη λογοτε−
χνία και τον πολιτισµό της Ισπανίας και της Λατινικής
Αµερικής
β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα
απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κα−
τάρτισή τους για επιστηµονική και επαγγελµατική στα−
διοδροµία, και
γ) να οργανώνει µεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν
στην κατάρτιση επιστηµόνων µε εξειδικευµένες γνώσεις
σε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα.
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Άρθρο 3
Εισαγωγή − Φοίτηση − Τίτλοι − ∆ιάρκεια Σπουδών
1. Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων σε κάθε τµήµα
και τα του τρόπου εισαγωγής σε αυτά ορίζονται κατά
τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκ−
παίδευση διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Ο ελάχιστος αριθµός εξαµήνων φοίτησης που απαι−
τούνται για τη λήψη πτυχίου για κάθε ένα από τα τµή−
µατα που προκύπτουν από την κατάτµηση ορίζεται σε
οκτώ εξάµηνα.
3. Καθένα από τα νέα τµήµατα χορηγεί αντίστοιχο
ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών µέχρι και διδακτο−
ρικού διπλώµατος.
Άρθρο 4
Ισοτιµία τίτλων σπουδών
1. Το πτυχίο που χορηγεί το Τµήµα Ιταλικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας, είναι ως προς όλες τις συνέπειες
ισότιµο και αντίστοιχο µε το πτυχίο που χορηγεί το
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κατατεµνόµενο Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας Κατεύθυνσης Ιταλικής Γλώσσας και Φι−
λολογίας.
2. Το πτυχίο που χορηγεί το Τµήµα Ισπανικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας, είναι ως πορς όλες τις συνέπειες
ισότιµο και αντίστοιχο µε το πτυχίο που χορηγεί το
κατατεµνόµενο Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.
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Κατανοµή εξοπλισµού
1. Ο υφιστάµενος εξοπλισµός της Κατεύθυνσης Ιταλι−
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Τµήµατος Ιταλικής και
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, µε τη δηµοσίευση
του παρόντος µεταφέρεται στο Τµήµα Ιταλικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας.
2. Ο υφιστάµενος εξοπλισµός της Κατεύθυνσης Ισπα−
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Τµήµατος Ιταλικής
και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, µε τη δηµοσί−
ευση του παρόντος µεταφέρεται στο Τµήµα Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας.

Άρθρο 5
Κατάταξη φοιτητών
1. Οι φοιτητές του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας µε τη δηµοσίευση του πα−
ρόντος, κατατάσσονται στα νέα Τµήµατα ως ακολούθως:
α. Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας
β. Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
2. Οι φοιτητές που εντάσσονται σε ένα από τα δύο
Τµήµατα, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,
διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση τόσο σε
σχέση µε τα υπολοιπόµενα εξάµηνα σπουδών όσο και
σε σχέση µε το πρόγραµµα σπουδών. Η Γενική Συνέ−
λευση του οικείου τµήµατος ρυθµίζει µε απόφαση της
οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει σε σχέση µε την
εκπαιδευτική κατάσταση των φοιτητών λόγω οποιασ−
δήποτε αλλαγής του προγράµµατος σπουδών.
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Άρθρο 8
Γραµµατεία Τµήµατος
Σε καθένα από τα Τµήµατα συνιστάται Γραµµατεία η
οποία παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη
στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο. Η
Γραµµατεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο
Τµήµατος. Τα σχετικά µε τον Προϊστάµενο του τµήµα−
τος ζητήµατα, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 84−87 του. ν.3528/2007 « Κύρωση του Κώ−
δικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» (Α 26).
Άρθρο 9
Αυτοδύναµη λειτουργία των τµηµάτων
1. Για την αυτοδύναµη λειτουργία κάθε τµήµατος,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του
ν. 2454/1997 (Α 7).
2. Μόλις υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύ−
ναµη λειτουργία των τµηµάτων κινείται από τον Πρύ−
τανη του Εθνικού και Καπιοδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τµήµατος και
συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις
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Άρθρο 6
Κατάταξη προσωπικού
1 Τα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆ΕΠ), Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσω−
πικού (ΕΕ∆ΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και το λοιπό προσωπικό
που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στο
Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, κατανέµεται και
εντάσσεται στα νέα τµήµατα ως εξής:
α) Τα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆ΕΠ), Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσω−
πικού (ΕΕ∆ΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), εντάσσονται στα δηµιουργούµενα
τµήµατα µε πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αίτηση
των ενδιαφεροµένων και αιτιολογηµένη απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του κατατεµνόµενου τµήµατος µε
βάση το γνωστικό τους αντικείµενο.
β) Τα µέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρε−
τούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στη Γραµµατεία
του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φι−
λολογίας , τοποθετούνται µε απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου στις Γραµµατείες των νέων τµηµάτων.
2. Οι κενές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού
(∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ) που έχουν προκηρυχθεί µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, µεταφέρονται αυτοδικαίως
στα δηµιουργούµενα τµήµατα, µε πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης του κατατεµνόµενου Τµήµατος, µε βάση το
γνωστικό τους αντικείµενο.
3. Οι ανάγκες των δύο νέων τµηµάτων σε θέσεις ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ), Ειδικού και
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) και
Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού, πλη−
ρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις από τον τετραετή
προγραµµατισµό.

pr

os

Άρθρο 10
∆ιαδικασία πλήρωσης θέσεων ∆.Ε.Π.
Μετά την κατά το άρθρο 6 του παρόντος ένταξη των
µελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τµή−
µατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
στα νέα τµήµατα και µέχρι την κατά το άρθρο 15 παρ.
3 του ν. 2454/1997 (Α΄7), αυτοδύναµη λειτουργία τους,
η πλήρωση των θέσεων ∆ΕΠ κάθε τµήµατος γίνεται µε
προκήρυξη ή µε µετάκληση ή µετακίνηση µέλους ∆ΕΠ
ως ακολούθως:
α) Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων
γίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος, σύµ−
φωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (Α 159), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η εκλογή γίνεται από εντεκαµελή εκλεκτορικά σώ−
µατα τα οποία συγκροτούνται, σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθµ.
38913/Β1/2007 (Β΄ 608) υπουργικής απόφασης, όπως έχει
συµπληρωθεί µε την υπ’ αριθµ. 138390/Β1/2007 (Β΄ 2360)
όµοιά της.
Αν τα µέλη ∆ΕΠ είναι λιγότερα από έντεκα, το εκλεκτορι−
κό σώµα συµπληρώνεται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστε−
ρα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθµό µελών
∆ΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται
η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Τα µέλη ∆ΕΠ
που ορίζονται από τη Σύγκλητο, πρέπει να κατέχουν θέση
∆ΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου σε οµο−
ειδή ή συγγενή τµήµατα του ιδίου ή άλλου πανεπιστηµίου
και να ανήκουν στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια
µέλη, ορίζονται µέλη ∆ΕΠ της βαθµίδας του Καθηγητή ή
του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού
αντικειµένου του ιδίου ή άλλου πανεπιστηµίου. Σε κάθε
εκλεκτορικό σώµα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρι−
νής Γενική Συνέλευσης του Τµήµατος, ο οποίος µπορεί να

Άρθρο 7
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είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορι−
κού σώµατος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη,
αντίγραφο της οποίας µαζί µε τα σχετικά πρακτικά κοι−
νοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για κάθε προκηρυσσόµενη
θέση, ορίζεται µε απόφαση του εκλεκτορικού σώµατος,
τριµελής εισηγητική επιτροπή η οποία καταρτίζει και υπο−
βάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολο−
γηµένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόµενη από το νόµο
προθεσµία, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή
γενική συνέλευση και το εκλεκτορικό σώµα. Για τον ορισµό
της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσµία υπο−
βολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίησή της, εφαρ−
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 Κεφ. Γ του
ν. 2083/1992., όπως κάθε φορά ισχύουν, ενώ για τα λοιπά
θέµατα που αφορούν στην εκλογή των µελών ∆ΕΠ και δεν
ρυθµίζονται µε το παρόν άρθρο, εφαρµόζονται αναλόγως
οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.
β) Η πλήρωση κενών θέσεων ∆ΕΠ µε µετάκληση, γίνε−
ται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου
16 του ν. 1268/1982, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη µε−
τάκληση αποφασίζει εντεκαµελές εκλεκτορικό σώµα το
οποίο συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα
από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθµό µελών
∆ΕΠ από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή
Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν
καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειµένου, ο κατάλο−
γος συµπληρώνεται µε καθηγητές του συγγενέστερου
γνωστικού αντικειµένου. Του εκλεκτορικού σώµατος
προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συ−
νέλευσης, ο οποίος µπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για
την πλήρωση θέσης ∆ΕΠ µε µετάκληση ή και τη συγκρό−
τηση του εκλεκτορικού σώµατος εκδίδεται σχετική κατά
περίπτωση διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγρα−
φο της οποίας µε τα σχετικά πρακτικά, κοινοποιούνται
χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση
θέσεων ∆ΕΠ µε µετάκληση, εφαρµόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.
γ. Η πλήρωση κενών θέσεων ∆ΕΠ µε µετακίνηση
µέλους ∆ΕΠ από άλλο τµήµα του ιδίου ή άλλου πα−
νεπιστηµίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους
περιορισµούς του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α 160) µε
πράξη του πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ύστερα από αίτηση του ενδια−
φερόµενου µέλους ∆ΕΠ, αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη
της Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος προέλευσης και
της Συγκλήτου του πανεπιστηµίου υποδοχής.
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Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρµοδιότη−
τες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τη
Γενική Συνέλευση τµήµατος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992)
και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ( άρθρο 21
του ν. 3549/2007 και άρθρο 2 παρ. β του ν. 3685/2008,
Α 148), τµήµατος, εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα
όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό µε το πα−
ρόν διάταγµα.
Ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο
αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµµα−
τος συµµετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα ψήφου.
2. Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος έως την
αυτοδύναµη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προ−
σωρινή Γενική Συνέλευση.
3. Έως την αυτοδύναµη λειτουργία του τµήµατος η
προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.∆Ι.Π.
γίνεται, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης, από τη Σύγκλητο, µε εφαρµογή ως προς τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση
ισχυουσών διατάξεων. Οµοίως η πρόσληψη επισκεπτών
καθηγητών, εντεταλµένων επίκουρων καθηγητών, ειδι−
κών επιστηµόνων και συµβασιούχων διδασκόντων του
άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, γίνεται µε πράξη του πρύ−
τανη, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συ−
νέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρµοζόµενων
ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης
των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί, σύµφωνα και µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 8 του παρόντος ο προϊστάµενος
γραµµατέας του τµήµατος ή ο νόµιµος αναπληρωτής
του. Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί γραµµα−
τέας του Τµήµατος τα καθήκοντα του ασκεί προσωρινά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άλλος διοι−
κητικός υπάλληλος που υπηρετεί στο κατατεµνόµενο τµήµα.
5. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το παρόν διά−
ταγµα εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανε−
πιστηµιακής νοµοθεσίας.
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Αρθρο 12
Τελικές ρυθµίσεις
1. Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης
µελών ∆ΕΠ, οι οποίες έχουν αρχίσει στο Τµήµα Ιταλικής
και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πριν από τη
δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος, συνεχίζονται
κανονικά µε τα εκλεκτορικά σώµατα και τις τριµελείς
εισηγητικές επιτροπές όπως είχαν συγκροτηθεί πριν
από την κατάτµηση του Τµήµατος και ολοκληρώνονται
στα αρµόδια όργανα του αντίστοιχου νέου Τµήµατος.
2. Οι διαδικασίες κρίσης µονιµοποίησης µελών ΕΕ∆ΙΠ
και ΕΤΕΠ, οι οποίες είχαν αρχίσει πριν την ολοκλήρωση
της κατάτµησης του τµήµατος ολοκληρώνονται στα
αρµόδια όργανα του αντίστοιχου νέου τµήµατος.
3. Οι εκκρεµείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδα−
κτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων
που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο Τµήµα Ιταλικής και
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, συνεχίζονται µε
τις ίδιες συµβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές,
και κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, στα νέα τµήµατα,
στα οποία εντάσσονται µε δήλωσή τους και ύστερα
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κατατεµνό−
µενου τµήµατος, οι υποψήφιοι διδάκτορες, ανάλογα µε
το γνωστικό τους αντικείµενο.
4. Όπου από τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η συµ−
µετοχή του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, στη θέση του µετά την κατάτµησή του
συµµετέχει το Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ή το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ανάλογα
µε το γνωστικό αντικείµενο κατά περίπτωση.
5. Η κατανοµή του προσωπικού, των φοιτητών και
του εξοπλισµού, ολοκληρώνονται, µέχρι την λήξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2009−2010 κατά το οποίο παύει η
λειτουργία του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσ−
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Άρθρο 11
Λοιπές ρυθµίσεις
1. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την
αυτοδύναµη λειτουργία του Τµήµατος, η διοίκηση του
ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζε−
ται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της
Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται
από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη ∆.Ε.Π., κατά προτίµη−
ση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείµενο της
θέσης, είναι σχετικό µε την επιστήµη που καλλιεργεί
το κάθε τµήµα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος
και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν
θέση ∆ΕΠ του πανεπιστηµίου της βαθµίδας του καθη−
γητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Στην προσωρινή γενική
συνέλευση συµµετέχουν υποχρεωτικά όλα τα µέλη ∆ΕΠ
που υπηρετούν στο τµήµα και δύο (2) εκπρόσωποι των
φοιτητών εφόσον φοιτούν. Η ανάδειξη των εκπροσώπων
των φοιτητών γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά−
ξεις. Σε περίπτωση µη ανάδειξης φοιτητών η Προσωρινή
Γενική Συνέλευση, λειτουργεί σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
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σας και Φιλολογίας.
6. ∆ιαδικαστικές και άλλες λεπτοµέρειες που ανακύ−
πτουν από την κατάτµηση του Τµήµατος Ιταλικής και
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και δεν προβλέπο−
νται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθµίζονται µε
απόφαση της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
7. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά µε το διά−
ταγµα αυτό, εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις όπως
κατά περίπτωση ισχύουν

Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2009
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Αρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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