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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση, υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες πεδίο σηµαντικών και πρωτοποριακών
µεταρρυθµίσεων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου συµπληρώνονται και ενισχύονται οι αναγκαίες διαδικασίες,
λειτουργίες και δοµές για τη διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας της ελληνικής Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Ο θεσµός της τεχνολογικής εκπαίδευσης καταξιώθηκε σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, αφού
τροφοδότησε την κοινωνία και την παραγωγή µε επιστηµονικά καταρτισµένα στελέχη, που συνέβαλαν
αποφασιστικά στην πρόοδο των χωρών αυτών.
Τα Τ.Ε.Ι. της χώρας µας υπηρέτησαν το στόχο αυτό στα 22 χρόνια παρουσίας τους σε ικανοποιητικό
βαθµό, εφαρµόζοντας αναµορφωµένα και εκσυγχρονισµένα προγράµµατα σπουδών, που περιέχουν το
σύστηµα των ακαδηµαϊκών διδακτικών µονάδων (ECTS), ώστε να είναι συγκρίσιµα και ανταγωνιστικά
προς τα αντίστοιχα τµήµατα των ευρωπαϊκών χωρών.
Παρά τη σηµαντική πρόοδο των Τ.Ε.Ι. σε όλους τους τοµείς, υπάρχουν ακόµη περιθώρια για περαιτέρω
εξέλιξη. Πρέπει οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. να έχουν τις δυνατότητες να προάγονται επιστηµονικά και
κοινωνικά και να κατακτούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα καταξίωσης που τους επιτρέπουν η θέληση
και οι ικανότητές τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται το παρόν νοµοσχέδιο µε το οποίο επιδιώκεται να κατοχυρωθεί και
επίσηµα το κύρος των Τ.Ε.Ι., ώστε να εκλείψει η διαρκής αµφισβήτησή τους και να δοθεί, έτσι, η
δυνατότητα στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. να εξελίσσονται επιστηµονικά και κοινωνικά χωρίς να τους
παρεµβάλλονται τεχνητά εµπόδια.
Παράλληλα, συµπληρώνεται και διασφαλίζεται, µε την ενδυνάµωση των ακαδηµαϊκών χαρακτηριστικών
και µε τη σταδιακή βελτίωση της σύνθεσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., το θεσµικό και
λειτουργικό πλαίσιο της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης για την περαιτέρω ποιοτική αναβάθµιση
του παρεχόµενου έργου προς όφελος της οικονοµίας και της κοινωνίας συµβάλλοντας, τελικά, και στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.
Τέλος, βασικός στόχος του παρόντος νοµοσχεδίου είναι να καταξιωθεί εκπαιδευτικά, ακαδηµαϊκά και
κοινωνικά ο θεσµός των Τ.Ε.Ι., ώστε να αποτελέσει για τους νέους µας έναν ισχυρό πόλο έλξης για
σπουδές µε κύρος και αξιοπιστία, που δίνουν προοπτικές για την κοινωνική και επαγγελµατική τους
ανέλιξη. Προσδοκάται ευλόγως ότι αυτή η θεσµική και λειτουργική αναβάθµιση των Τ.Ε.Ι. θα συµβάλει
σηµαντικά στην οµαλοποίηση και στον εξορθολογισµό του ανώτατου εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ρυθµίζονται θέµατα που άπτονται των σπουδών και του τρόπου βαθµολόγησης
στα Τ.Ε.Ι., ώστε να εναρµονισθούν µε τα Πανεπιστήµια και άλλα γενικότερα θέµατα λειτουργίας των
ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
Ειδικότερα :
Στο άρθρο 1 προβλέπεται ο τρόπος καθορισµού του περιεχοµένου σπουδών των Τµηµάτων.
∆ιευκρινίζεται, πλέον, ρητά ότι µε το προεδρικό διάταγµα την ίδρυσης νέου Τµήµατος θα πρέπει να
καθορίζεται ταυτόχρονα και το περιεχόµενο σπουδών του, που περιλαµβάνει κυρίως την αποστολή και
το αντικείµενο σπουδών του Τµήµατος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
του αντίστοιχου προς το Τµήµα επαγγέλµατος καθώς και τη δοµή των σπουδών.
Με το άρθρο 2 ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων Τ.Ε.Ι.
∆ίνεται η δυνατότητα στα ίδια τα Τµήµατα να καταρτίζουν τα προγράµµατα σπουδών τους,
εναρµονίζοντάς τα µε τις µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές, επιστηµονικές, και τεχνολογικές εξελίξεις,
καθώς επίσης και µε τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, µε τον τρόπο αυτό
ενισχύεται όχι µόνο η αυτονοµία και αυτοδιοίκηση των Ιδρυµάτων αλλά και ο ρόλος του κάθε Τµήµατος
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Με το άρθρο 3 εναρµονίζονται οι χαρακτηρισµοί του βαθµού των πτυχίων των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. µε
αυτούς που ισχύουν στα Πανεπιστήµια, προκειµένου να υπάρχει ενιαίος βαθµολογικός χαρακτηρισµός
για όλους τους απόφοιτους της ανώτατης εκπαίδευσης.
Με το άρθρο 4 διευκρινίζονται και επιλύονται επιµέρους θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.
Με την παράγραφο 1 παρατείνεται κατά ένα µήνα η αποκλειστική προθεσµία για την άσκηση του
ελέγχου νοµιµότητας στις πράξεις διορισµού, εξέλιξης και µονιµοποίησης των µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.,
ώστε να τεθεί ένας ρεαλιστικός χρόνος άσκησης ελέγχου νοµιµότητας και να αποφευχθεί ο κίνδυνος
παρέλευσης του χρόνου που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.
Με την παράγραφο 2 διευκρινίζονται ποιά είναι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα Τ.Ε.Ι. και δεν
αποτελούν τίτλους σπουδών. Η παρούσα ρύθµιση είναι αναγκαία διότι η παράγραφος 4 του άρθρου 28
Ν.1404/1983 αναφερόταν στα προγράµµατα εξειδίκευσης της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, η
οποία, όµως, µετά την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 13 του άρθρου 5 Ν. 2916/2001 ρυθµίζει
πλέον τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συνεπώς, η παραποµπή της παραγράφου 4 του
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άρθρου 28 Ν. 1404/1983 στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου δεν έχει πια νόηµα µετά την ισχύ του Ν.
2916/2001 και αίρεται η ανακρίβεια αυτή µε την παρούσα ρύθµιση.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι σε κάθε Παράρτηµα θα λειτουργεί σπουδαστικός σύλλογος, έτσι
ώστε το σύνολο των σπουδαστών του Ιδρύµατος να εκπροσωπείται στα συλλογικά όργανα και όπου
κατά νόµο προβλέπεται. Η ρύθµιση κρίθηκε απαραίτητη, διότι µε το πρόγραµµα ∆ιεύρυνσης της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης δηµιουργήθηκαν πολλά νέα Παραρτήµατα µε ένα ή περισσότερα Τµήµατα τα
οποία δεν εντάχθηκαν σε Σχολές, χωρίς τη δυνατότητα λειτουργίας σπουδαστικού συλλόγου σε αυτά,
λόγω της κείµενης νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών που
δε µπορούσε να εκπροσωπηθεί µέσω σπουδαστικών συλλόγων.
Με την παράγραφο 4 επεκτείνεται η εξαίρεση από την κείµενη νοµοθεσία περί επαγγελµατικών
µισθώσεων και στις µισθώσεις εντός των χώρων των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, η οποία ίσχυε µέχρι σήµερα µόνο για τις µισθώσεις εντός των χώρων των πανεπιστηµίων. Η
ρύθµιση αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη µετά την έκδοση του Ν. 2916/2001, µε τον οποίο εντάχθηκαν
στην ανώτατη εκπαίδευση και τα ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα. Πρόκειται, κυρίως, για µισθώσεις
χώρων των Τ.Ε.Ι. για τη λειτουργία κυλικείων και δίνεται µε τη ρύθµιση αυτή η δυνατότητα στα Τ.Ε.Ι.
να τις καταγγείλουν, χωρίς να δεσµεύονται από την ελάχιστη προστατευόµενη διάρκεια των
επαγγελµατικών µισθώσεων, που είναι δώδεκα έτη, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η λειτουργία
των κυλικείων δεν είναι η πρέπουσα ή εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία των σπουδαστών.
Με την παράγραφο 5 ρυθµίζεται η διαδικασία µεταβίβασης των ακινήτων στην πλήρη κυριότητα, νοµή
και κατοχή του Ν.Π.∆.∆., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Με το άρθρο 5 δίνεται η δυνατότητα στα Ιδρύµατα που έχουν πάνω από δύο Παραρτήµατα ή που έχουν
αριθµό Τµηµάτων πάνω από δέκα πέντε, να εκλέγουν και τρίτο Αντιπρόεδρο. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται καλύτερη διοίκηση και λειτουργία των Τ.Ε.Ι., επιµερίζοντας τις αρµοδιότητες σε τρεις
Αντιπροέδρους. Παράλληλα, πραγµατοποιείται ένα ακόµη βήµα προς την κατεύθυνση της εναρµόνισης
των σχετικών διατάξεων µε τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν στα Πανεπιστήµια. Επισηµαίνεται,
επίσης, ότι σε περίπτωση που έχουν ήδη διενεργηθεί εκλογές και εξελέγησαν δύο Αντιπρόεδροι σε
Τµήµατα, όπου µε την νέα ρύθµιση επιτρέπεται η εκλογή και τρίτου Αντιπροέδρου, δεν επιτρέπεται
συµπληρωµατική εκλογή τρίτου Αντιπροέδρου, αλλά η εκλογή του θα διενεργηθεί στις επόµενες
προγραµµατισµένες εκλογές ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι.
Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στο προσωπικό των Τ.Ε.Ι.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 6 δηµιουργούνται νέες οργανικές θέσεις ώστε να καλυφθούν ανάγκες των Τ.Ε.Ι. και της
Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. σε Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό
Προσωπικό και ∆ιοικητικό Προσωπικό ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στον αναβαθµισµένο, µετά
τον Ν. 2916/2001, ρόλο τους και στις αυξηµένες διδακτικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των µελών
τους, ιδίως ενόψει και της µεγάλης αύξησης του αριθµού των εισακτέων.
Με το άρθρο 7 και ειδικότερα µε την παράγραφο 1 δίδεται η δυνατότητα στους Αναπληρωτές
Καθηγητές που κατέχουν τακτική θέση µετά από µετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους όταν
ζητήσουν να εξελιχθούν σε θέση βαθµίδας Καθηγητή να µεταφέρουν τη θέση τους. Έτσι παρέχεται η
δυνατότητα εξέλιξης στο υπάρχον προσωπικό, χωρίς να απαιτείται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων,
δεδοµένου ότι ο αριθµός των υπαρχουσών θέσεων είναι περιορισµένος.
Με τις παραγράφους 2 και 3 απονέµεται στους µεν υπηρετούντες σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτές
Καθηγητές µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους ο τίτλος του
Καθηγητή προσωποπαγούς θέσης, στους δε Επίκουρους Καθηγητές και Καθηγητές Εφαρµογών οι
αποδοχές της επόµενης βαθµίδας, ένα µήνα πριν τη συνταξιοδότηση τους. Η ρύθµιση αυτή
δικαιολογείται ενόψει του γεγονότος ότι οι ως άνω κατηγορίες Ε.Π. µετά την ισχύ του Ν. 2916/2001
υποβαθµίστηκαν από την βαθµίδα που κατείχαν. Εξάλλου, η απονοµή των τίτλων είναι αυστηρά
προσωποπαγής και δεν συνδέεται µε κανένα απολύτως δικαίωµα συµµετοχής σε επιπλέον όργανα
διοίκησης πέραν αυτών που προβλέπει ήδη ο Ν.2916/2001 ή εκλεκτορικά σώµατα ή επιτροπές, στις
οποίες η εν λόγω κατηγορία Ε.Π. µπορεί να µετέχει µόνο µετά την απόκτηση των τυπικών προσόντων
της βαθµίδας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά την ένταξή τους σε τακτικές θέσεις
Καθηγητών.
Με το άρθρο 8 ρυθµίζονται θέµατα εκλογής και εξέλιξης των Καθηγητών Εφαρµογών. Ειδικότερα µε
την παράγραφο 1 αυξάνεται η διάρκεια του διδακτικού έργου που συνυπολογίζεται σε Πανεπιστήµιο ή
Τ.Ε.Ι. κατά ένα έτος, ώστε να συµπληρωθεί η απαιτούµενη πενταετής επαγγελµατική εµπειρία µε
περισσότερο εκπαιδευτικό έργο ως προϋπόθεση για την εκλογή στη βαθµίδα του Καθηγητή
Εφαρµογών. Με τον τρόπο αυτό δύνεται η δυνατότητα στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που
παρέχει για µεγάλο χρονικό διάστηµα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα Τ.Ε.Ι. να ενταχθεί, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις στη βαθµίδα του Καθηγητή Εφαρµογών.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα στο Ε.Π. βαθµίδας Καθηγητή Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., να
εξελίσσεται εφόσον αποκτήσει τα εκ του νόµου προβλεπόµενα προσόντα κατ’ αναλογία όσων ισχύουν
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για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, προκειµένου να υπάρχει ίση µεταχείριση στην εξέλιξη του Ε.Π.
των Τ.Ε.Ι και ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων. Μέχρι σήµερα τα µέλη της βαθµίδας του Καθηγητή
Εφαρµογών δεν έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ανώτερη βαθµίδα, γεγονός που δρα ως
αντικίνητρο στην περαιτέρω επιστηµονική τους εξέλιξη µε την απόκτηση πρόσθετων ακαδηµαϊκών
προσόντων.
Με το άρθρο 9 επιδιώκεται να ρυθµιστούν ζητήµατα που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Π.). Με την παράγραφο 1 οριοθετούνται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα των µελών
του ανωτέρω προσωπικού, ενώ µε την παράγραφο 2, διευκρινίζεται η έννοια του τίτλου σπουδών που
απαιτείται ως προσόν διορισµού. Με τον τρόπο αυτό εναρµονίζεται η ανωτέρω διάταξη που ορίζει ως
τυπικό προσόν διορισµού για την πλήρωση θέσης Ε.Τ.Π. το πτυχίο Τ.Ε.Ι. µε αυτές που ισχύουν για το
διορισµό σε θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όλων των πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων του Κράτους και των Ν.Π.∆.∆., καθώς και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που είναι ο αντίστοιχος κλάδος µε το Ε.Τ.Π. στα Πανεπιστήµια.
Με την παράγραφο 3 καταργείται και ρητά η διάταξη που προέβλεπε τη δυνατότητα αύξησης του
ανώτατου ορίου ηλικίας για διορισµό σε θέση µέλους Ε.Τ.Π., καθώς η διάταξη αυτή δεν έχει πια νόηµα
µετά την έκδοση του Ν. 3051/2002, που µε τα άρθρα 10 παρ. 11 και 25 κατήργησε το ανώτατο όριο
ηλικίας πρόσληψης ή διορισµού στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆.
καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
Με την παράγραφο 4 καθιερώνεται ενιαία διαδικασία για το διορισµό όλου του προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
Πιο συγκεκριµένα, ενώ ο διορισµός όλων των µελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. γίνεται
µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., ο διορισµός των µελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού γινόταν
µε πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, χωρίς να συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος
που να δικαιολογεί την απόκλιση αυτή, προκαλώντας, επιπλέον και καθυστέρηση στους σχετικούς
διορισµούς. Με την παρούσα ρύθµιση αίρεται η απόκλιση αυτή και ο διορισµός των µελών του Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού γίνεται, πλέον, µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.
Η ρύθµιση της παραγράφου 5 κρίνεται αναγκαία προκειµένου να ρυθµισθεί νοµοθετικά η χορήγηση
διευκολύνσεων και στις µητέρες µέλη Ε.Τ.Π., οι οποίες ισχύουν για όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους
καθώς και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Η παράγραφος 6 κρίνεται αναγκαία για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση του έργου που παρέχει ο κλάδος
αυτός στην εκπαιδευτική διαδικασία των Τ.Ε.Ι..
Με την παράγραφο 7 αίρονται οι αµφιβολίες που είχαν ανακύψει ως προς τη δυνατότητα µετάταξης από
τον κλάδο του Ε.Τ.Π. στον αντίστοιχο των διοικητικών υπαλλήλων.
Με το άρθρο 10 και ειδικότερα µε την παράγραφο 1παρέχεται η δυνατότητα παροχής πρόσθετου
διδακτικού έργου από µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. προς κάλυψη άµεσων και επιτακτικών
αναγκών µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008. Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των
Τεχνολογικών Ιδρυµάτων αντιµετωπίζονται κατά τα ¾ τους από ωροµίσθιο προσωπικό που σε αρκετές
περιπτώσεις έχει µειωµένα προσόντα µε αποτέλεσµα η παρεχόµενη εκπαίδευση να µη είναι
ικανοποιητική. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. και στην αναβάθµιση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κυρίως σε περιφερειακά Τ.Ε.Ι. όπου είναι δύσκολη η εξεύρεση έκτακτου
Ε.Π. µε αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Με την παράγραφο 2, περιορίζεται µόνο στα τα περιφερειακά Τ.Ε.Ι. η δυνατότητα να καλύπτονται οι
εκπαιδευτικές ανάγκες νεοϊδρυόµενων Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων τους µε την τοποθέτηση σε
αντίστοιχες θέσεις και ειδικότητες µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) από άλλα Τ.Ε.Ι.
Με το άρθρο 11 διευκρινίζονται και επιλύονται διάφορα επιµέρους θέµατα του προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 παρατείνεται ο µεταβατικός χρόνος για την εξέλιξη των µελών
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) προσωποπαγούς θέσης σε τακτική θέση µέχρι την 31/12/2014 και
επεκτείνεται έτσι χρονικά η δυνατότητα των µελών Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις να
αποκτήσουν τα προσόντα για την εξέλιξή τους σε τακτική θέση.
Με την παράγραφο 2 δίδεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αντικαταστήσει το διδακτορικό ή
µεταπτυχιακό δίπλωµα σπουδών µε καλλιτεχνικό έργο µέχρι την ψήφιση του Ν. 2916/2001 να µπορούν
να θέτουν υποψηφιότητα για θέση µέλους Ε.Π..
Με την παράγραφο 3 διευρύνεται η δυνατότητα µόνιµης εγκατάστασης των µελών του Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. όχι µόνο στο νοµό όπου εδρεύει το Παράρτηµα στο οποίο υπηρετούν αλλά και στο νοµό
όπου εδρεύει το κεντρικό Τ.Ε.Ι.. Η ρύθµιση είναι αναγκαία, ιδίως µετά τη δηµιουργία πολλών
νέων Τµηµάτων και Παραρτηµάτων τα οποία έχουν δηµιουργήσει πολυδιάσπαση στα Τ.Ε.Ι., µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα παρατυπίας για αρκετά µέλη Ε.Π όσον αφορά τον τόπο
µόνιµης κατοικίας τους. Εξάλλου ο νόµος όπως ισχύει λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση
νέου µόνιµου Ε.Π. µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου
λειτουργούν Τµήµατα και Παραρτήµατα Τ.Ε.Ι. µε αποτέλεσµα στις περισσότερες προκηρύξεις για
κάλυψη θέσεων Ε.Π. που γίνονται να µην παρουσιάζονται ενδιαφερόµενοι.
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Με την παράγραφο 4 η οποία αφορά το έκτακτο Ε.Π. παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης θεωρητικών
µαθηµάτων και σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι
Επιστηµονικοί Συνεργάτες για την κάλυψη άµεσων και επιτακτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι.
Με την παράγραφο 5 δίδεται η δυνατότητα να γίνεται σεβαστή η άποψη των Τµηµάτων όσον αφορά την
εκλογή των οργάνων διοίκησής τους.
Με την παράγραφο 6 αίρεται µια αδικία σύµφωνα µε την οποία η προσαύξηση της 25ετίας, στο
ερευνητικό επίδοµα τεχνολογικής έρευνας, όσον αφορά τους προσωποπαγείς Αναπληρωτές Καθηγητές,
χορηγείται στους µη κατέχοντες µεταπτυχιακό τίτλο και δεν χορηγείται στους κατέχοντες µεταπτυχιακό
τίτλο.
Με την παράγραφο 7 και την προσθήκη των λέξεων «τεχνολογική και εφαρµοσµένη έρευνα» το
ερευνητικό έργο των Τ.Ε.Ι. προσανατολίζεται στις δύο γενικώς αναγνωρισµένες κατηγορίες έρευνας.
Επιτυγχάνεται, έτσι, η αναγκαία αναβάθµιση του ερευνητικού έργου που καλούνται να επιτελέσουν τα
Τ.Ε.Ι. της χώρας, δεδοµένου ότι το τελευταίο θα αποτελέσει ένα από τα βασικά κριτήρια σε µια
οποιαδήποτε µελλοντική αξιολόγησή τους.
Με την παράγραφο 8 διευκρινίζονται τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη των θέσεων
στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστηµίων ή του Ε.Α.Π. από τους εργαστηριακούς
συνεργάτες τους άρθρου 19 Ν. 1404/1983.
Με την παράγραφο 9 επιδιώκεται να καλυφθεί ένα κενό που υπάρχει στο ζήτηµα του πειθαρχικού
δικαίου του προσωπικού των Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα, ο Ν. 2916/2001 προέβλεψε την έκδοση νέων
εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. Μέχρι σήµερα, όµως, τα περισσότερα Ιδρύµατα δεν
έχουν προβεί στην έκδοση των κανονισµών αυτών. Προκειµένου, λοιπόν, να αντιµετωπισθούν
περιπτώσεις πειθαρχικώς ελεγκτέες που τυχόν ανακύψουν, δίνεται η δυνατότητα στα Τ.Ε.Ι. να
εφαρµόσουν, σε ό,τι αφορά πειθαρχικά θέµατα του προσωπικού τους και µέχρι την έκδοση των δικών
τους εσωτερικών κανονισµών, τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ο οποίος έχει ήδη
δηµοσιευθεί και ρυθµίζει τα εν λόγω θέµατα.
Με το άρθρο 12 καλύπτεται το νοµοθετικό κενό που υπάρχει αναφορικά µε το καθεστώς του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού προσωπικού της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., µε την ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για το αντίστοιχο προσωπικό των Τ.Ε.Ι.
Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ρυθµίζονται θέµατα συναφή µε την εισαγωγή, τις µετεγγραφές και τις κατατάξεις
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 13 ρυθµίζονται θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με την παράγραφο 1
καθορίζεται ως προϋπόθεση εισαγωγής των υποψηφίων σε όλα τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης ελάχιστος γενικός βαθµός πρόσβασης ίσος το ήµισυ του µέγιστου δυνατού βαθµού
πρόσβασης. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους, που δεν πληρούν την προϋπόθεση
αυτή, να εισάγονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα εφόσον συγκεντρώνουν ελάχιστο αριθµό
µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων. Και τούτο διότι, είναι
δυνατή µια µικρή απόκλιση µεταξύ γενικού βαθµού πρόσβασης και του συνόλου των µορίων που
πέτυχε ο υποψήφιος, καθώς το σύνολο µορίων προκύπτει από το συνδυασµό του γενικού βαθµού
πρόσβασης και του βαθµού πρόσβασης των δύο µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας. Συνεπώς, ο
υποψήφιος που πέτυχε πολύ καλή επίδοση στα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας - άρα και αυξηµένο
σύνολο µορίων- και είχε κάποια «ατυχία» σε κάποιο από τα υπόλοιπα µαθήµατα - και ως εκ τούτου
ανεπαρκή γενικό βαθµό πρόσβασης - µπορεί να εισαχθεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα εφόσον
συγκεντρώσει ελάχιστο αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού
µορίων. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν τόσο για τους υποψήφιους που συµµετέχουν στις εξετάσεις
των µαθηµάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο όσο και για εκείνους που εισάγονται στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ειδικές διατάξεις µε εξετάσεις σε µάθηµα ή µαθήµατα, µε εξαίρεση όσους
προέρχονται από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το
επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης και των σπουδών στα Πανεπιστήµια, τα Τ.Ε.Ι. και τα λοιπά ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µε την εισαγωγή υποψηφίων που διαθέτουν ένα στοιχειώδες επίπεδο
γνώσεων και µπορούν έτσι να ολοκληρώσουν στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα µε επιτυχία τον
κύκλο σπουδών τους.
Με την παράγραφο 2 λαµβάνεται µέριµνα για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. που
προέρχονται από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, προκειµένου να µπορούν εισαχθούν, µε
χωριστό ποσοστό θέσεων, στις σχολές και τα τµήµατα του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης
εκπαίδευσης, κατ΄ αναλογία όσων ισχύουν για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσων
ανήκουν στη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης και είναι απόφοιτοι ελληνικών λυκείων ή των
οικείων µειονοτικών σχολείων.
Με την παράγραφο 3 ρυθµίζεται το θέµα εισαγωγής των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ειδικές διατάξεις στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
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της χώρας, ιδίως µετά την πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε δέκα νέα κράτη µέλη και
την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε αυτήν.
Με το άρθρο 14 επέρχονται περιορισµένες βελτιώσεις στο θεσµικό πλαίσιο των µετεγγραφών φοιτητών
και σπουδαστών εσωτερικού µετά την πάροδο έτους από την πρώτη εφαρµογή του. Ειδικότερα, σε
όσους έχουν δικαίωµα µετεγγραφής, παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν εκτός από το αντίστοιχο
Τµήµα που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας των γονέων και εκείνο στο οποίο φοιτά ήδη ένας
τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη δηµιουργίας «τριών σπιτιών».
Εξάλλου θεσµοθετείται ενιαία προθεσµία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ακόµη και για όσους
εισάγονται στα Τ.Ε.Ι. στο εαρινό εξάµηνο κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζεται
ότι οι διατάξεις περί µετεγγραφών, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, εφαρµόζονται µόνο για τους
φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε βάση τη συµµετοχή τους στις
εξετάσεις των µαθηµάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για όσους εισάγονται ως
υπαγόµενοι στην ειδική κατηγορία των µουσουλµάνων της Θράκης. Αντίθετα, όσοι εισάγονται στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση µε άλλους ευεργετικούς τρόπους ή µετά από κατατάξεις δεν δικαιούνται άλλης
ευεργετικής µεταχείρισης.
Με το άρθρο 15 ανεξαρτητοποιείται από το ποσοστό των µετεγγραφών το ποσοστό των κατατάξεων
των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο διαµορφώνεται πλέον αυτοτελώς χωρίς
διαφοροποίηση όµως ως προς τα ποσοστά που προβλέπονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις.
∆ιευκρινίζεται µια σειρά θεµάτων που έχουν οδηγήσει στην έκδοση αντιφατικών δικαστικών
αποφάσεων και έχουν σχέση µε τη διαδικασία των κατατάξεων, η οποία προβλέπεται να ρυθµιστεί
λεπτοµερώς µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και η οποία καθίσταται
αναγκαία ιδίως µετά την κατάργηση των µετεγγραφών εξωτερικού. Βασικό στοιχείο της διαδικασίας των
κατατάξεων αποτελεί η διαφάνεια και το αδιάβλητο αυτής, ενώ δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση
υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων. Για την συµµετοχή των υποψηφίων στις κατατακτήριες
εξετάσεις µπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 16 βελτιώνεται το οργανωτικό σχήµα που διέπει τις Βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων και
των Τ.Ε.Ι. µε σκοπό τον καλύτερο συντονισµό του έργου τους και την παροχή αναβαθµισµένων
υπηρεσιών. Παράλληλα διευκρινίζεται µια σειρά θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία τους και
καθορίζεται ο τρόπος εκλογής του Προϊσταµένου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύµατος.
Με το άρθρο 17 δίνεται η δυνατότητα σύστασης «Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών»
µεταξύ των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων και τη βελτίωση των
υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.
Με το άρθρο 18 και ειδικότερα µε την παράγραφο 1 καλύπτονται νοµοθετικά συµβάσεις µίσθωσης
µεταφορικών µέσων από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για τη µεταφορά φοιτητών Σχολής ακριτικού νησιού,
οι οποίες δεν µπόρεσαν να καλυφθούν µε την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής µελών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων όλων
των Πανεπιστηµίων στην Επιτροπή Επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία
Μετεκπαίδευσης.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται και νοµοθετικά ότι το επίδοµα ειδικής αγωγής καταβάλλεται και στο
προσωπικό του Αιγινητείου Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου, στο οποίο, µεταξύ άλλων, διενεργείται και
προ-επαγγελµατική και επαγγελµατική εκπαίδευση για την επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία. Η
ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης έχει επιβεβαιωθεί, άλλωστε, από σειρά δικαστικών αποφάσεων. Με τη
ρύθµιση αυτή τερµατίζονται οι δικαστικές διενέξεις και αποκαθίσταται η ισότητα µε το προσωπικό που
έχει ήδη δικαιωθεί δικαστικά και αυτό που υπηρετεί στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Με την παράγραφο 4 διευκρινίζεται ότι η έγκριση της σκοπιµότητας των δαπανών που προβλέπονται
στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) γίνεται µε απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου.
Με την παράγραφο 5 εισάγονται στις Καθηγητικές Σχολές και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Θεατρικών
Σπουδών, δεδοµένου ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές του κλάδου αυτού
διδάσκονται παιδαγωγικά µαθήµατα, όπως ακριβώς και οι λοιποί κλάδοι που έχουν ήδη ενταχθεί µε το
Ν. 3194/2003 στις Καθηγητικές Σχολές.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι ρυθµίσεις περί πρόσλήψης προσωπικού που ισχύουν για τα
ερευνητικά ιδρύµατα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης θα εφαρµόζονται εφεξής και για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του
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Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, το οποίο είναι οµοίως ερευνητικός
φορέας µε µορφή Ν.Π.Ι.∆., εποπτευόµενο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Με το άρθρο 19 ικανοποιείται η ανάγκη πρόσληψης από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας ειδικών
συµβούλων και συνεργατών. Ειδικότερα, τόσο το µέγεθος του Ιδρύµατος (διαθέτει προσωπικό που
υπερβαίνει τα χίλια άτοµα, και µονάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα), όσο και η ποικιλότητα των
αντικειµένων (εστίαση και σίτιση µαθητών και φοιτητών, κατάρτιση µέσω του ΕΠΕΑΕΚ και σε
συνεργασία µε τη Γραµµατεία Νέας Γενιάς -λογιστική διαχείριση του προγράµµατος «Νεολαία»-,
εκτέλεση Προγραµµάτων τρίτων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας - Ολυµπιάδα Μαθηµατικών,
Ολυµπιάδα Tae Kwo Do, Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, κλπ -, λειτουργία δώδεκα Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, λειτουργία της Εστίας Επιστηµών, κλπ.), µε τα οποία ασχολείται,
καθιστά αναγκαία τη θεσµοθέτηση της δυνατότητας της διοίκησης να απασχολεί ειδικούς συµβούλους και
συνεργάτες.
Με το άρθρο 20 καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την σύσταση ειδικών λογαριασµών για τη διαχείριση
των επιδοτήσεων των Γερµανικών Αρχών για τη λειτουργία των σχολείων του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α΄) και οι
υπουργικές αποφάσεις περί σύστασης τους, δεδοµένου ότι κατά την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών
διαπιστώθηκε δυσλειτουργία των ειδικών λογαριασµών και σύγχυση όσον αφορά τα έσοδα, τη διάθεσή τους
και την εκπλήρωση των σκοπών τους και παράλληλα ρυθµίζονται τα συναφή θέµατα νοµοθετικά.
Με το άρθρο 21 και την παράγραφο 1 για λόγους ιστορικής µνήµης, η περιφερειακή δηµόσια υπηρεσία
«ΓΑΚ-Αρχεία Νοµού Ιωαννίνων», µε έδρα τα Ιωάννινα, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 περίπτωση 37 του
Νόµου 1946/1991, µετονοµάζονται σε «ΓΑΚ – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» και αναβαθµίζονται
υπηρεσιακώς, αφού πλέον προτείνεται να λειτουργούν σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης.
Με την παράγραφο 2 ιδρύεται φορέας εξαρτηµένος από τα «ΓΑΚ – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου», που
διοικείται από πενταµελή επιτροπή µε τίτλο «Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ηπείρου», σκοπός του οποίου
είναι η συγκέντρωση, διάσωση και προβολή ιστορικών ζωγραφικών πινάκων, χαρτών, σηµαιών, όπλων,
τοπικών ενδυµασιών, φωτογραφικών συλλογών και έργων τέχνης που αναφέρονται στην ιστορία του
Ηπειρωτικού χώρου κατά τους νεότερους χρόνους.
Με το άρθρο 22 ορίζεται ότι ο νόµος θα ισχύσει από τη δηµοσίευση του στην εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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