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Πηγές: 

[1]. Βασικός Νόµος Ν. 3187, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.).ΦΕΚ Α 
233/7.10.2003 

[2]. N.3413, Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Α.Σ.Ε.Ι. ΦΕΚ Α 278/9.11.2005 

[3] Ν. 3443/2006. (Περί τοπικών συµβουλίων Νέων και άλλων διατάξεων). Τροποποιητικό άρθρο 
(Aρθρο 9) στον 3413/2005 για την ένταξη διαδικασιών αξιολόγησης και στα ΑΣΕΙ. ΦΕΚ Α 41/ 
27.2.2006 

[4]. Ν. 3577/2007 περί δηµιουργίας φορέα διαχείρισης προγράµµατος δια βίου µάθησης..... Περιέχει 
τροπολογία (Αρθρο 29) στους Ν. 3178/2003 και 3413/2005 περί ΑΣΕΙ, ΦΕΚ A 130/08.06.2007 

[5] N Νόµος 3883/2010, περί Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων 
∆υνάµεων − Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις 
(περιλαµβάνει το Αρθρο 88, περί Τροποποίησης διατάξεων του ν.3187/2003, ΦΕΚ 233/Α΄) 

[6] N.4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσεις. Στις λοιπές διατάξεις 
(Αρθρο 51) περιλαµβάνονται τροποποιήσεις του Ν.3187/2003.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

Άρθρο 1 

Αποστολή και Οργάνωση Α.Σ.Ε.Ι. 

1. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Α.Σ.Ε.Ι.)* είναι ισότιµα µε τα ιδρύµατα του 
πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, 
όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη 
νοµοθεσία [5], παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και 
χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε αυτά. 

 

2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή: 

α. Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση στους 
σπουδαστές τους µε την έρευνα και διδασκαλία της 
στρατιωτικής - ναυτικής - αεροπορικής επιστήµης και 
τεχνολο γίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, 
θετικών και εφαρµοσµένων επιστηµών. 

β. Να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές αρετές και τη 
στρατιωτική αγωγή ώστε να διαµορφώνουν 
αξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων µε 
στρατιωτική συνείδηση, µόρφωση ανώτατου 
επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και 
πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα 

                                                 
*  Σύµφωνα µε το Αρθρο 1, εδάφιο ε του Ν. 3883 / 
2010 Νόµου «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ), εκτός της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων 
(ΣΝ∆) και της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), νοούνται και η 
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) 
και η Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)»  
 

εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες µε άρτια 
επαγγελµατική και επιστηµονική κατάρτιση. 

γ. Να διοργανώνουν από κοινού µε τα Πανεπιστήµια, 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να 
διεξάγουν επιστηµονική έρευνα σε τοµείς 
ενδιαφέροντος των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε.∆.). 

3. Α.Σ.Ε.Ι. είναι: Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
(Σ.Σ.Ε.), η Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (Σ.Ν.∆.) και η 
Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.). 

4. Η διάρκεια σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι κατ' 
ελάχιστον τέσσερα έτη και οι σπουδές οργανώνονται 
σε ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

5. Η εποπτεία στα Α.Σ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό 
Εθνικής Άµυνας (Υ.ΕΘ.Α.) δια των οικείων Γενικών 
Επιτελείων (Γ.Ε.). 

 

Άρθρο 2 

Εκπαίδευση 

 «1. Στα Α.Σ.Ε.Ι. παρέχεται στρατιωτική (θεωρητική 
και πρακτική) και ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, 
προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του οικείου κλάδου 
των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε.∆.). 

2. Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, 
τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς 
και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρµογή της 
στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήµης 
και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστηµονική 
γνώση των αντικειµένων των θετικών, 
εφαρµοσµένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, 
ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστηµών, οι οποίες 
διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα 
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τα µαθήµατα επιστηµονικού χαρακτήρα τα οποία 
υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των 
σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της 
στρατιωτικής εκπαίδευσης.» [2] 
 

Άρθρο 3 

Τµήµατα - Τοµείς 

1.α. Στα Α.Σ.Ε.Ι. λειτουργούν Τµήµατα. Τµήµα είναι η 
βασική εκπαιδευτική µονάδα που καλύπτει το 
γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης. 

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) 
λειτουργεί Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών µε 
κατευθύνσεις Όπλων και Σωµάτων. 

Στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (Σ.Ν.∆.) λειτουργεί 
Τµήµα Ναυτικών Επιστηµών µε κατευθύνσεις 
Μαχίµων και Μηχανικών. 

«Στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) λειτουργεί Τµήµα 
Αεροπορικών Επιστηµών µε Κατευθύνσεις 
Ιπταµένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράµυνας.» 
[2] 
 «2. Τα Τµήµατα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. µπορούν να 
λειτουργούν µε κοινούς Τοµείς  οι οποίοι καλύπτουν 
αποκλειστικά την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Ο Τοµέας 
έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση 
µέρους του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος.» 
[2] 

3. Με προεδρικά διατάγµατα ιδρύονται, 
συγχωνεύονται, µετονοµάζονται ή καταργούνται 
Τµήµατα και Τοµείς. 

 

Άρθρο 4 

Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από 
κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από εισήγηση του οικείου ΑΣΕΙ και γνώµη του 
Συµβουλίου Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.), µπορεί να οργανώνονται, 
να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να 
µετονοµάζονται ή να καταργούνται Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε θέµατα 
Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιστήµης 
και Τεχνολογίας και σε γνωστικά αντικείµενα σχετικά 
µε τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές 
ανάγκες των Ενόπλων ∆υνάµεων και της Εθνικής 
Άµυνας της χώρας. 
 
2. Π.Μ.Σ. της προηγούµενης παραγράφου 
οργανώνονται είτε αυτοδύναµα από τα ΑΣΕΙ είτε από 
τα Πανεπιστήµια σε συνεργασία µε τα ΑΣΕΙ είτε από 
τα ΑΣΕΙ σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια. Για τα 
κοινά µεταπτυχιακά προγράµµατα, την αρµοδιότητα 
χορήγησης των µεταπτυχιακών τίτλων έχουν τα 
Πανεπιστήµια, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο σχετικό 
προεδρικό διάταγµα. 
 
3. Στα Π.Μ.Σ. των ΑΣΕΙ δύνανται να φοιτούν 
απόφοιτοι ΑΣΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Ιδρυµάτων της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής και 
αλλοδαπής. 
 
4. Προϋπόθεση για την αυτοδύναµη οργάνωση 
Π.Μ.Σ. από τα ΑΣΕΙ είναι η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 
αυτών. 
 
5. Η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου 
(Α.∆Ι.Σ.ΠΟ.) και η Σχολή Εθνικής Αµυνας (Σ.ΕΘ.Α.) 
µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµφωνίες 
συνεργασίας µε Πανεπιστήµια για τη διοργάνωση 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, 
σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη 
συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά µε την 
πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων 
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια 
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Άµυνας και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων. [5] 
 

Άρθρο 5 

Όργανα ∆ιοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι. 

1. Όργανα ∆ιοίκησης του ΑΣΕΙ για την εκπαιδευτική 
του λειτουργία είναι: 
 
α. Συλλογικά: 
(αα) Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) 
(ββ) Η Ακαδηµαϊκή Συνέλευση (ΑΣ) 
 
β. Μονοπρόσωπα: 
(αα) ο ∆ιοικητής 
(ββ) ο Υποδιοικητής 
(γγ) ο ∆ιευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 
(δδ) ο Κοσµήτορας 
(εε) οι ∆ιευθυντές Τοµέων [5] 
 

2. Ο ∆ιοικητής είναι εν ενεργεία αξιωµατικός του 
οικείου κλάδου, φέρει το βαθµό του Υποστρατήγου ή 
αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.∆., είναι 
απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος 
µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά προτίµηση. 
Τοποθετείται κατά τις κείµενες διατάξεις και έχει τις 
αρµοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικοί Νόµοι, 
Κανονισµοί και ∆ιαταγές για τις Ε.∆., καθώς επίσης 
και ο Οργανισµός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και ιδία: 

α. Τη ∆ιοίκηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., ευθύνη της 
εκπλήρωσης της αποστολής του και τήρηση της 
σχετικής µε αυτό νοµοθεσίας και του Οργανισµού. 

β. Τη ∆ιοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού 
Προσωπικού, ενώ επί του ∆ιδακτικού−Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρµοδιότητες 
που ορίζει ο νόµος αυτός και ο Οργανισµός του 
οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

γ. Την ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτούντων 
στα Α.Σ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα ισχύοντα προγράµµατα 
σπουδών και τον Οργανισµό του Α.Σ.Ε.Ι. και την 
εφαρµογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου. 



Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας περί ΑΣΕΙ  Ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης: 11/10/2013 

Επιµέλεια Ν.Μελανίτης 3 

δ. Επιβλέπει, παρακολουθεί και ελέγχει την 
εφαρµογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου και των προβλεπόµενων στον 
Οργανισµό του Α.Σ.Ε.Ι. 

ε. Παρακολουθεί τα θέµατα υγείας, φυσικής 
καταστάσεως, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας 
και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων. 

3. α. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) είναι η 
ανώτατη εκπαιδευτική αρχή του Α.Σ.Ε.Ι. Αποτελείται 
από τον ∆ιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως Πρόεδρο και µέλη: 

(αα) Τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 

(ββ) Τον ∆ιευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 

(γγ) Τον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων. 

(δδ) Τρεις εν ενεργεία αξιωµατικούς από το Επιτελείο 
του Α.Σ.Ε.Ι., κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, µε θητεία δύο ετών, που ορίζει ο ∆ιοικητής 
του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. [2] 

 (εε) Τέσσερις ∆ιευθυντές Τοµέων µε θητεία δύο 
ετών. Εκλέγονται από την Α.Σ., µε µυστική 
ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο 
Κοσµήτορας τουλάχιστον ένα µήνα πριν την ανάληψη 
των καθηκόντων τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εάν οι ∆ιευθυντές 
Τοµέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών 
θέσεων ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η 
διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση 
του Ε.Σ., τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων 
υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, 
Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. 
Εκλέγονται από την Α.Σ. µε µυστική ψηφοφορία, σε 
ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσµήτορας 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
διενεργείται κλήρωση. [5] 
 

β. Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή 
τον νόµιµο αναπληρωτή του. Ευρίσκεται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε από τα 
µέλη του, µεταξύ των οποίωντουλάχιστον ένα µέλος 
των περιπτώσεων (γγ), (δδ) και (εε) της παραγράφου 
αυτής. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαµβάνονται µε 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε 
περίπτωση ισοψη φίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. 

γ. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. µπορεί, όταν απαιτείται, να 
καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε µέλος του 
∆ιδακτικού − Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του 
Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώµη του 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
δ. Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

 (αα) Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα 
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µέσω του οικείου Γενικού 
Επιτελείου, σύµφωνα µε τον Οργανισµό του ΑΣΕΙ, 
επί όλων των θεµάτων που αφορούν την 
εκπαίδευση. [5] 
 

(ββ) Εγκρίνει το Πρόγραµµα Σπουδών του Α.Σ.Ε.Ι., 
καθώς και τα ωρολόγια προγράµµατα µαθηµάτων, 

µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης για τη στρατιωτική εκπαίδευση και του 
Προέδρου Ακαδηµαϊκών Θεµάτων για την 
ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Το Πρόγραµµα Σπουδών 
περιέχει τους τίτλους των µαθηµάτων, το 
περιεχόµενο αυτών, τις εβδοµαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε 
µορφής διδακτικό − εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική 
αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. 

 (γγ) Ορίζει µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του 
οικείου Τοµέα τους ∆ιευθυντές των εργαστηρίων, οι 
οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή 
Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την 
οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. Στην 
περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ∆ιευθυντής 
Τοµέα εισηγείται ο Κοσµήτορας. [5] 
 

 (δδ) Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής 
Άµυνας, µέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, για 
θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή τις 
εν γένει µεταβολές Τοµέων ή Π.Μ.Σ., καθώς και στις 
θέσεις προσωπικού. [5] 
 

(ηη) Επιλέγει, µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή 
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τους Στρατιωτικούς 
Εκπαι δευτές (ΣΕ). [5] 
 

(εε) Αποφασίζει για την κατανοµή του διδακτικού 
εκπαιδευτικού έργου µεταξύ των µελών των Τοµέων, 
ύστερα από εισήγηση των ∆ιευθυντών Τοµέων. 

(στστ) Καταρτίζει, µετά από εισήγηση του Προέδρου 
Ακαδηµαϊκών Θεµάτων, σχέδιο προϋπολογισµού του 
κατ’ άρθρο 27 ειδικού λογαριασµού του Α.Σ.Ε.Ι. το 
οποίο υποβάλλει δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. προς 
έγκριση στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. 

(ζζ) Καταρτίζει µετά από εισήγηση του Υποδιοικητή 
του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο προϋπολογισµού για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί 
στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια 
του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

ε. Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι 
αποφάσεις του αιτιολογηµένες, εκτός των 
περιπτώσεων της µυστικής ψηφοφορίας που 
αναφέρονται στο νόµο αυτόν. 

στ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη του Ε.Σ. 
αναλαµβάνει η Γραµµατεία του Ε.Σ.. Η Γραµµατεία 
του Ε.Σ. υπάγεται στον ∆ιοικητή της Σχολής. [5] 
 

ζ. Ειδικότερα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και 
αρµοδιοτήτων του Ε.Σ., καθώς και θέµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας της Γραµµατείας του Ε.Σ. 
ρυθµίζονται στον Οργανισµό του οικείου ΑΣΕΙ.[5] 
 

4. Ο Υποδιοικητής είναι αξιωµατικός του οικείου 
κλάδου, φέρει το βαθµό του Ταξιάρχου ή αντιστοίχου 
των άλλων κλάδων των Ε.∆., είναι απόφοιτος του 
οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών κατά προτίµηση. Τοποθετείται κατά τις 
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κείµενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον και έχει τις 
εξής αρµοδιότητες: 

α. Είναι άµεσος βοηθός και ο νόµιµος αναπληρωτής 
του ∆ιοικητή όταν απουσιάζει. 

β. Έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το 
νόµο και τον Οργανισµό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

5. α. Ο ∆ιευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι 
αξιωµατικός του οικείου κλάδου βαθµού Ταξιάρχου ή 
αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.∆., είναι 
απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίµηση και 
τοποθετείται κατά τις κείµενες διατάξεις για περίοδο 
τουλάχιστον δύο ετών. 

β. Ο ∆ιευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες: 

(αα) Προΐσταται της ∆ιεύθυνσης Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης [5], ∆ιευθύνει και εποπτεύει την 
παρεχόµενη στρατιωτική εκπαίδευση σύµφωνα µε το 
νόµο αυτόν και τον οικείο Οργανισµό. 
(ββ) Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών 
Θεµάτων για το συντονισµό των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται µε την έρευνα, τα προπτυχιακά και 
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 

(γγ) Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του 
οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό 
των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς τη 
στρατιωτική εκπαίδευση. 

(δδ) Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ως προς τη στρατιωτική 
εκπαίδευση. 

(εε) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες 
στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

(στστ) Έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται 
από το νόµο αυτόν και τον οικείο Οργανισµό. 

6.α. Ο Κοσµήτορας είναι µέλος του ∆ιδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) του οικείου ΑΣΕΙ, 
στη βαθµίδα του Καθηγητή και εκλέγεται µε µυστική 
ψηφοφορία από την Α.Σ.. Ο Κοσµήτορας έχει θητεία 
τεσσάρων ακαδηµαϊκών ετών. ∆εν επιτρέπεται η 
εκλογή Κοσµήτορα για δύο συνεχείς θητείες, καθώς 
και η εκλογή για περισσότερες από δύο θητείες 
συνολικά. Ως θητεία για την εφαρµογή της διάταξης 
αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάµεσα σε δύο 
εκλογικές διαδικασίες. Η θητεία στο παραπάνω 
αξίωµα πριν την έναρξη του παρόντος νόµου δεν 
λαµβάνεται υπόψη για τους περιορισµούς αυτής 
τηςπαραγράφου. [5] 
 

β. Ο Πρόεδρος Ακαδηµαϊκών Θεµάτων 
(Κοσµήτορας) [5] έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

(αα) Προΐσταται της Κοσµητείας [5], διευθύνει και 
εποπτεύει την παρεχόµενη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση 
σύµφωνα µε το νόµο αυτόν και τον οικείο Οργανισµό. 
(ββ) Συνεργάζεται µε τον ∆ιευθυντή Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης για το συντονισµό των δραστηριοτήτων 
σχετικά µε την έρευνα και τα προπτυχιακά και 
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 

(γγ) Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του 
οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό 
των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς 
την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. 

(δδ) Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ως προς την ακαδηµαϊκή 
εκπαίδευση. 

(εε) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδηµαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα σε θέµατα προπτυχιακών και 
µεταπτυχιακών σπουδών και σε θέµατα έρευνας. 

(στστ) Έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται 
από το νόµο αυτόν και τον οικείο Οργανισµό. 

γ. Ο Κοσµήτορας, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή 
Κοσµήτορα, ο οποίος είναι το αρχαιότερο µέλος ∆ΕΠ 
µεταξύ των ∆ιευθυντών Τοµέων. Η αναπλήρωση 
αφορά σε κάθε αρµοδιότητα του Κοσµήτορα πλην 
εκείνων της συµµετοχής του στο Ε.Σ., στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. 
και στα Όργανα Εκλογής, Επιλογής και Εξέλιξης του 
∆ιδακτικού Προσωπικού. [5] 
 

7. α. Ο ∆ιευθυντής Τοµέα είναι µέλος ∆.Ε.Π., στη 
βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόµενος Καθηγητής του 
Τοµέα. Εκλέγεται για δύο εκπαιδευτικά έτη, µε 
δυνατότητα επανεκλογής από Σώµα Εκλεκτόρων. Το 
σώµα αυτό αποτελείται από το σύνολο των µελών 
∆.Ε.Π. του Τοµέα,. και από ένα µέλος του Ειδικού 
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) 
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τοµέα, που εκλέγονται από το σύνολο 
του Ε.Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τοµέα αντίστοιχα. 

β. Αν στον Τοµέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή 
Αναπληρωτής Καθηγητής, το Εκπαιδευτικό 
Συµβούλιο αναθέτει το συντονισµό του Τοµέα σε ένα 
µέλος ∆.Ε.Π. του Τοµέα αυτού, κατά προτεραιότητα 
σε µόνιµο Επίκουρο Καθηγητή, ο οποίος, ως 
Συντονιστής Τοµέα, δεν δικαιούται να είναι µέλος του 
Ε.Σ. 

γ. Ο ∆ιευθυντής Τοµέα έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 

(αα) ∆ιευθύνει τις δραστηριότητες του Τοµέα και 
εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανοµή του διδακτικού 
εκπαιδευτικού έργου µεταξύ των µελών του Τοµέα. 

(ββ) Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο για 
θέµατα σχετικά µε τα Προγράµµατα Σπουδών, τη 
δηµιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη 
προσωπικού και κάθε άλλο θέµα που αφορά στον 
Τοµέα. 

(γγ) Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του Τοµέα 
και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου. 

(δδ) Έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται 
από το νόµο αυτόν και τον οικείο Οργανισµό. 

8. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την εκλογή των 
ανωτέρω αιρετών οργάνων, τη συµµετοχή τους στο 
Ε.Σ., τη διοικητική υποστήριξή τους, την 
αναπλήρωσή τους, καθώς και θέµατα οργάνωσης, 
λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης της 
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Κοσµητείας και της ∆ιεύθυνσης Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης καθορίζονται στον Οργανισµό του 
οικείου ΑΣΕΙ. 
 

9.α. Η Α.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των µελών 
του ∆ΕΠ του ΑΣΕΙ, από έναν εκπρόσωπο του 
Ε.Ε.∆Ι.Π. και έ ναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π., οι 
οποίοι εκλέγονται µεταξύ τους µε ετήσια θητεία, σε 
ειδικές συνεδριάσεις των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. και των 
µελών Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΣΕΙ αντίστοιχα, που συγκαλεί ο 
Κοσµήτορας τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την 
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους. 
 
β. Της Α.Σ. προεδρεύει ο Κοσµήτορας. Τη 
γραµµατειακή υποστήριξη της Α.Σ. αναλαµβάνει η 
Γραµµατεία του Ε.Σ.. Απαρτία επιτυγχάνεται όταν 
παρευρίσκονται, κατ’ελάχιστο, τα µισά συν ένα µέλη 
της Α.Σ.. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον 
προεδρεύοντα πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό, µε µέριµνα του προεδρεύοντα, και 
η συνεδρίαση αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το 
όργανο συγκαλείται εκ νέου µέσα σε δέκα ηµέρες 
από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων µελών. 
 
γ. Η ΑΣ συνέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις τακτικές 
συνεδριάσεις εντός του ακαδηµαϊκού έτους. Η ΑΣ 
συνέρχεται και εκτάκτως, κατόπιν προσκλήσεως του 
προεδρεύοντα ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το 1/3 
τουλάχιστον του συνόλου των µελών της. Στην 
τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του 
οργάνου είναι υποχρεωτική για τον προεδρεύοντα. 
 
δ. Η Α.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
(αα) Εκλέγει τον Κοσµήτορα και τα αιρετά µέλη του 
Ε.Σ. του ΑΣΕΙ. 
(ββ) Ορίζει τα µέλη των Εκλεκτορικών Σωµάτων για 
την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και µονιµοποίηση του 
∆ΕΠ. 
(γγ) Εισηγείται προς το Ε.Σ., δια του Κοσµήτορα, επί 
θεµάτων που αφορούν στη στρατηγική ακαδηµαϊκής 
ανάπτυξης του ΑΣΕΙ και ειδικότερα επί των 
Προγραµµάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, του ερευνητικού προσανατολισµού, των 
ακαδηµαϊκών συνεργασιών µε πανεπιστήµια και 
ερευνητικά κέντρα, της ίδρυσης και κατάργησης 
Τοµέων και Εργαστηρίων, του προγραµµατισµού 
προκήρυξης νέων θέσεων διδακτικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας. 
Επιπλέον, εισηγείται για την ανακήρυξη των 
οµότιµων καθηγητών και των επίτιµων διδακτόρων 
του ΑΣΕΙ µετά από πρόταση που υπογράφεται 
τουλάχιστον από τρία µέλη ∆ΕΠ. [5] 
 

« Άρθρο 6 

Συµβούλιο Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και 
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) 

1. Ιδρύεται Συµβούλιο Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και 
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) µε σκοπό:  

α. Το συντονισµό των δραστηριοτήτων των 
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

στα πλαίσια των προγραµµάτων συνεχούς 
αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

β. Την παρακολούθηση, αναθεώρηση και 
προσαρµογή της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα 
Α.Σ.Ε.Ι. στις σύγχρονες απαιτήσεις της Στρατιωτικής / 
Ναυτικής / Αεροπορικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, 
µετά από σχετικές προτάσεις των Α.Σ.Ε.Ι. µέσω των 
οικείων Γενικών Επιτελείων. 

γ. Τον καθορισµό των κατευθύνσεων επιστηµονικής 
έρευνας και λειτουργίας Μεταπτυχιακών Τµηµάτων 
σε γνωσιολογικά αντικείµενα που ενδιαφέρουν τις 
Ένοπλες ∆υνάµεις σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
ανάγκες τόσο µέσα στους κλάδους όσο και σε 
διακλαδικό επίπεδο. 

δ. Την αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού των 
Ε.∆. 

ε. Την κατανοµή των πιστώσεων και ίδρυση θέσεων 
προσωπικού στα Α.Σ.Ε.Ι. και λοιπές Στρατιωτικές 
Σχολές. 
στ. Την πρόταση αριθµού των εισακτέων για φοίτηση 
στα Α.Σ.Ε.Ι. µετά από σχετικές εισηγήσεις των 
Γενικών Επιτελείων. 

ζ. Την αξιολόγηση του διδακτικού εκπαιδευτικού 
έργου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαδικασίες των 
Πανεπιστηµίων και την εισήγηση του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

η. Για την αξιολόγηση του διδακτικού εκπαιδευτικού 
έργου, και τις συνθήκες παροχής του, εκφέρουν 
γνώµη και οι φοιτούντες στα Α.Σ.Ε.Ι. ύστερα από 
απόφαση του Ε.Σ. και σύµφωνα µε τον οικείο 
Οργανισµό του κάθε Α.Σ.Ε.Ι. [2] 

«θ. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
υπόκεινται σε αξιολόγηση, σύµφωνα µε το ν. 
3374/2005. Με προεδρικό διάταγµα1, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Άµυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ρυθµίζονται οι σχετικές λεπτοµέρειες. 

ι. Οι αξιολογήσεις του εδαφίου ζ΄ λαµβάνουν υπόψη 
και τα ευρήµατα της διαδικασίας του ανωτέρω 
εδαφίου θ΄.» [3] 

2. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. αποτελείται από: 

α. Τους Αρχηγούς Γ.Ε.ΕΘ.Α. / Γ.Ε.Σ. / Γ.Ε.Ν. / Γ.Ε.Α. 
ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 

β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, 
αναγνωρισµένου επιστηµονικού και εκπαιδευτικού 
κύρους ή µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από 
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. 

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων αναγνωρισµένου 
επιστηµονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή µε τον 
αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

δ. Τους ∆ιοικητές των Α.Σ.Ε.Ι. 

                                                 
1 ∆εν έχει εκδοθεί ως την ηµεροµηνία σύνταξης του 
παρόντος 
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ε. Τους ∆ιευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και 
τους Προέδρους Ακαδηµαϊκών Θεµάτων των Α.Σ.Ε.Ι. 

3. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. µπορεί να καλεί εκπροσώπους από 
άλλα Υπουργεία ή Οργανισµούς ή και Πανεπιστήµια. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας2, 
κατόπιν πρότασης των Γενικών Επιτελείων των 
Κλάδων και του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας και η εκτέλεση των αποφάσεων του 
Σ.Α.Α.Σ.Ε.» [2] 
5. Στο πλαίσιο του Σ.Α.Α.Σ.Ε., συγκροτείται ∆ιασχολι- 
κό Συµβούλιο ΑΣΕΙ (∆Ι.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.) αποτελούµενο από 
τους ∆ιοικητές, τους ∆ιευθυντές Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης και τους Κοσµήτορες των ΑΣΕΙ. 
Αρµοδιότητες του Συµβουλίου είναι ο συντονισµός 
των δραστηριοτήτων και η γενικότερη συνεργασία 
µεταξύ των ΑΣΕΙ, η από κοινού εξέταση θεµάτων 
που αφορούν στην εκπαίδευση στα ΑΣΕΙ και η 
υποβολή εισηγήσεων στο Σ.Α.Α.Σ.Ε.. Του 
∆ιασχολικού Συµβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος 
µεταξύ των ∆ιοικητών των ΑΣΕΙ και βρίσκεται σε 
απαρτία όταν παρίστανται ο Πρόεδρος και τέσσερα 
µέλη του, µεταξύ των οποίων -υποχρεωτικά- δυο εκ 
των Κοσµητόρων. Οι συνεδριάσεις 
πραγµατοποιούνται εκ περιτροπής στις 
εγκαταστάσεις των τριών ΑΣΕΙ, τουλάχιστον τρεις 
φορές µέσα σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος και οι 
αποφάσεις λαµβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. [5] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 7 

Κατηγορίες ∆ιδακτικού - Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού 

Το προσωπικό του Α.Σ.Ε.Ι. αποτελείται από: 

α. Το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.). 

β. Το Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ.∆.Π.) και 
τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (ΣΕ). [5] 
 

γ. Το Ειδικό και Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό 
(Ε.Ε.∆Ι.Π.). 

δ. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 
(Ε.Τ.Ε.Π.). 

ε. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε Σύµβαση (Ε.Π.Σ.). 

 

Άρθρο 8 

∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.) 

1. Το ∆.Ε.Π. ασκεί το διδακτικό και ερευνητικό έργο 
και αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές 
Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Οι 
Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται 

                                                 
2 ΦΕΚ Β 1262/2006 

ως µόνιµοι. Τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι 
πλήρους απασχόλησης. 

2. Οι θέσεις των µελών ∆.Ε.Π. είναι ενιαίες, ανήκουν 
στο Α.Σ.Ε.Ι. και κατανέµονται στους Τοµείς. 

3. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι δηµόσιοι 
λειτουργοί και απολαµβάνουν λειτουργικής 
ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Όπου κατά την κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται 
οι τακτικοί καθηγητές των Ανώτατων Στρατιωτικών 
Σχολών νοούνται οι κατά το νόµο αυτόν καθηγητές. 

4. Τα µέλη ∆.Ε.Π. που χρησιµοποιούν τον 
καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και 
πλήρη χρησιµοποίησή του. 

 

Άρθρο 9 

Θέσεις και Βαθµίδες 

1. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση ∆.Ε.Π. είναι η 
κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Η διαπίστωση της 
συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου 
ερευνητικού ή επιστηµονικού έργου των υποψηφίων 
µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης 
∆.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη της τριµελούς εισηγητικής 
επιτροπής και του εκλεκτορικού σώµατος. 

2. Για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται: 

α. ∆ιετής τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα σε Α.Σ.Ε.Ι. 
ή σε Ελληνικό Πανεπιστήµιο ή οµοταγές ίδρυµα του 
εξωτερικού ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο σε 
σχετικό επιστηµονικό πεδίο ή διετής εργασία σε 
ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
συνδυασµός των παραπάνω. 

β. ∆ύο τουλάχιστον πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε 
επιστηµονικά περιοδικά, εκτός από τη διδακτορική 
διατριβή, είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε 
άλλους, που να προάγουν την επιστήµη στο 
αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο ή, διαζευκτικά, µία 
τουλάχιστον δηµοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε 
ετήσια τουλάχιστον αυτοδύναµη διδασκαλία σε 
Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή οµοταγές του εξωτερικού, 
συµπληρωµένη κατά το χρόνο της κρίσης, είτε 
ισόχρονο τουλάχιστον και ισοδύναµο ερευνητικό έργο 
σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής 
ή της αλλοδαπής. 

γ. Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το 
συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για 
αυτοδύναµη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει 
προοπτικές για παραπέρα εξέλιξή του. 

3. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου 
Καθηγητή απαιτούνται: 

α. ∆ύο τουλάχιστον έτη αυτοδύναµης διδασκαλίας 
µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο 
γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα ή δύο τουλάχιστον 
έτη εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισµένο 
επαγγελµατικό έργο σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο ή 
διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής ή συνδυασµός των παραπάνω. 
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β. Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά 
περιοδικά είτε αυτοδύναµες ή σε συνεργασία µε 
άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστηµονική 
µονογραφία, εκτός από τη διδακτορική διατριβή ή 
συνδυασµός των παραπάνω. Για την εκλογή 
συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό έργο του 
υποψηφίου θεµελιώνει προοπτικές ακαδηµαϊκής 
εξέλιξής του. 

4. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή 
Καθη γητή απαιτούνται: 

α. Τέσσερα τουλάχιστον έτη αυτοδύναµης 
διδασκαλίας, µετά την απόκτηση του διδακτορικού 
διπλώµατος, στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα ή 
τουλάχιστον τέσσερα έτη εργασίας σε 
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό 
έργο σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο ή συνδυασµός 
των παραπάνω. 

β. Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά 
περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να 
είναι αυτοδύναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές 
µονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή. Για 
την εκλογή συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό 
ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συµβάλει στην 
πρόοδο της επιστήµης και αναγνωρίζεται από άλλους 
ερευνητές. 

5. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή 
απαιτούνται: 

α. Τουλάχιστον έξι έτη αυτοδύναµης διδασκαλίας, 
µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος, 
στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα µε τεκµηριωµένη 
συµβολή στη διαµόρφωση και διδασκαλία της ύλης 
δύο τουλάχιστον µαθηµάτων ή τουλάχιστον έξι έτη σε 
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής µε τεκµηριωµένη συµβολή στην 
ανάπτυξη των ερευνητικών προγραµµάτων ή 
εκτεταµένο επαγγελµατικό έργο σε σχετικό 
επιστηµονικό πεδίο ή συνδυασµός των παραπάνω. 

β. Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά 
περιοδικά από τις οποίες ορισµένες πρέπει να είναι 
αυτοδύναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές 
µονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή. 

γ. Τουλάχιστον τρία έτη διδασκαλίας ή εποπτείας 
ερευνητικού έργου σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σε 
Α.Σ.Ε.Ι. ή πανεπιστήµιο της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής. Για την εκλογή συνεκτιµάται κατά πόσο 
το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει 
αναγνωριστεί διεθνώς για τη συµβολή του στην 
πρόοδο της επιστήµης και έχει χρησιµοποιηθεί και 
αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές. 

6. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή µελών ∆.Ε.Π. 
βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των 
κρινοµένων, στη συνολική τους επιστηµονική και 
ερευνητική δραστηριότητα, µε έµφαση στη διεθνή 
τους παρουσία, ικανό µέρος των οποίων πρέπει να 
έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη από την 
υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. 

7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµώνται ιδιαίτερα κατά την 
κρίση για κατάληψη θέσης ∆ΕΠ είναι το ήθος, η 
προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του 

προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία 
αξιωµατικών, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων 
του άρθρου αυτού, οι οποίοι καταλαµβάνουν την 
αντίστοιχη θέση, αφού προηγουµένως παραιτηθούν 
από την ενεργό υπηρεσία µετά την εκλογή τους. [5] 
 
«8. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού 
διπλώµατος δεν απαιτείται κατ’ εξαίρεση, για 
γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και 
αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν 
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 
κοινή πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης 
Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, 
καθορίζονται τα γνωστικά αντικείµενα του 
προηγούµενου εδαφίου, τα προσόντα και οι 
προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης, που µπορούν να 
υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωµα.» [2] 

 

Άρθρο 10 

Προγραµµατισµός - Προκήρυξη θέσεων Μελών 
∆.Ε.Π. 

1. Ο προγραµµατισµός νέων θέσεων ∆.Ε.Π. στο 
Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια βάση. Με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας3 καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες και οι σχετικές 
λεπτοµέρειες, που αναφέρονται στον 
προγραµµατισµό αυτόν και την υλοποίησή του. Οι 
πιστώσεις που χορηγούνται κάθε έτος από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για την πλήρωση θέσεων 
∆.Ε.Π. κατανέµονται από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
του Α.Σ.Ε.Ι. στους τοµείς. 

2. Η προκήρυξη των κενών θέσεων ∆.Ε.Π. γίνεται 
από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι., µετά από έγκριση του οικείου 
Κλάδου και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Στην 
προκήρυξη αναφέρεται η βαθµίδα, ο τοµέας και το 
γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης, το 
οποίο πρέπει να καλύπτει έναν κλάδο της οικείας 
επιστήµης, µιας τουλάχιστον αναγνωρισµένης 
ειδικότητας. 

3. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως µετά από έλεγχο νοµιµότητας που 
ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Μέσα σε 
δέκα ηµέρες από τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου 
αριθµού φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο Α.Σ.Ε.Ι., το 
τελευταίο ανακοινώνει στον ηµερήσιο τύπο τη 
δηµοσίευση της προκήρυξης, τον αριθµό του Φύλλου 
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων. Η προθεσµία αυτή ορίζεται σε δύο 
µήνες από την ηµεροµηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση γίνεται σε τρεις 
ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας και σε δύο της 
Θεσσαλονίκης, σε µια κάθε πόλης που εδρεύει 
Πανεπιστήµιο, εφόσον κυκλοφορούν αντίστοιχες 

                                                 
3 ΦΕΚ Β 347/2004 
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εφηµερίδες, και ταυτοχρόνως κοινοποιείται σε όλα τα 
Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η 
ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται επίσης 
στο επίσηµο έντυπο του Α.Σ.Ε.Ι., εφόσον 
κυκλοφορεί, και του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

4. Μέσα στην προθεσµία των δύο µηνών, που 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, 
υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Α.Σ.Ε.Ι. οι αιτήσεις 
των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα 
δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σηµείωµα, 
αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των 
υποψηφίων, αναλυτικό υπόµνηµα για τα 
υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά 
δηµοσιεύµατα, καθώς και τόσα αντίτυπά τους, όσα 
είναι τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος. 

 

Άρθρο 11 

Εκλογή - Εξέλιξη Μελών ∆.Ε.Π. 

1. Η εκλογή µέλους ∆.Ε.Π. γίνεται µε προκήρυξη της 
αντίστοιχης θέσης και µε ανοικτή διαδικασία. Η 
προκήρυξη αφορά είτε πλήρωση νέων θέσεων 
∆.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού 
είτε πλήρωση θέσεων, ύστερα από αίτηση µέλους 
∆.Ε.Π. για εξέλιξη. Τα µέλη ∆.Ε.Π. έχουν δικαίωµα να 
ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στην 
αµέσως επόµενη βαθµίδα µετά τη συµπλήρωση 
τριών ετών παραµονής στη θέση της βαθµίδας που 
κατέχουν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω. 

2. Λέκτορες: 

α. Οι Λέκτορες εκλέγονται µε θητεία. Μετά τη 
συµπλήρωση τριών ετών στη βαθµίδα αυτή και πριν 
την πάροδο επτά ετών από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της 
πράξης διορισµού τους, ο Λέκτορας έχει το δικαίωµα 
να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του στη 
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µέχρι δύο φορές. 

β. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος 
υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα. 

γ. Αν κατά την πρώτη κρίση η διαδικασία αποβεί 
άγονη ή είναι ο µοναδικός υποψήφιος και δεν εκλεγεί 
ο ίδιος, παραµένει στη θέση που κατέχει και 
δικαιούται εντός της επταετίας να ζητήσει για δεύτερη 
φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθµίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή. 

δ. Αν κατά τη δεύτερη κρίση η διαδικασία αποβεί 
άγονη ή εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή κριθεί αρνητικά, 
λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα. 

ε. Μετά την πάροδο της επταετίας από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού του στη 
βαθµίδα του Λέκτορα λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, 
εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης 
δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παρατείνεται η διάρκεια 
της θητείας έως την ολοκλήρωσή της για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους, κατ' ανώτατο όριο, µέσα στο 
οποίο κρίνεται υποχρεωτικά. 

3. Επίκουροι Καθηγητές: 

α. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται µε θητεία. 
Μετά τη συµπλήρωση τριών ετών παραµονής στη 
βαθµίδα αυτή, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν 
δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για µονιµοποίηση 
στη θέση της βαθµίδας που κατέχουν µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την 
παρέλευση της τριετίας. Σε αντίθετη περίπτωση λήγει 
αυτοδικαίως η θητεία τους. 

β. Αν η κρίση για µονιµοποίηση είναι θετική, οι 
Επίκουροι Καθηγητές µονιµοποιούνται στη θέση που 
κατέχουν.γ. Αν η κρίση για µονιµοποίηση είναι 
αρνητική, λήγει η θητεία τους. 

δ. Η κρίση για µονιµοποίηση βασίζεται κυρίως στο 
συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των  
κρινοµένων,αφού ληφθεί υπόψη και το διοικητικό 
τους έργο. 

ε. Μετά τη µονιµοποίησή τους, οι Επίκουροι 
Καθηγητές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την 
προκήρυξη της θέσης τους στη βαθµίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή µέχρι δύο φορές, που 
απέχουν τουλάχιστον τρία έτη µεταξύ τους. 

4. Αναπληρωτές Καθηγητές:  

α. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Καθηγητές 
εκλέγονται ως µόνιµοι. 

β. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές, µετά τη συµπλήρωση 
τριών ετών στη βαθµίδα που βρίσκονται, έχουν το 
δικαίωµα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους 
στη βαθµίδα του Καθηγητή µέχρι δύο φορές, που 
απέχουν τουλάχιστον τρία έτη µεταξύ τους. 

5. Το χρονικό διάστηµα της τριετίας για τη δεύτερη 
κρίση εξέλιξης των Επίκουρων Καθηγητών και 
Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την 
υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την πρώτη 
κρίση. 

6. Αρµόδιο όργανο για την κρίση εκλογής ή εξέλιξης 
των µελών ∆.Ε.Π. και για την κρίση µονιµοποίησης 
των Επίκουρων Καθηγητών είναι το εκλεκτορικό 
σώµα, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 25. 

7. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση 
ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι 
αρνητικού περιεχοµένου. 

8. Οι θέσεις όλων των βαθµίδων που κενώνονται για 
οποιαδήποτε αιτία επαναπροκηρύσσονται εκτός 
ετήσιου προγραµµατισµού, σε οποιαδήποτε βαθµίδα. 

«9. Ο διορισµός ή η µονιµοποίηση µέλους ∆.Ε.Π. 
Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µε βάση τη διαδικασία εκλογής ή 
µονιµοποίησης κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού. 

10. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται σε θέσεις ∆.Ε.Π. 
των Α.Σ.Ε.Ι. οφείλουν µέσα σε δύο µήνες από την 
έκδοση της σχετικής πράξης του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Η σχετική 
µετά από την ανάληψη των καθηκόντων πράξη 
γίνεται µε έγγραφη πρόσκληση υπογεγραµµένη από 
τον ∆ιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. Μετά την πάροδο της 
προθεσµίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν 
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έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους οπότε και 
ανακαλείται η σχετική πράξη.» [2] 

«11. Επί θεµάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, 
επιλογής και εξέλιξης του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τον 
παρόντα νόµο, εφαρµόζονται επικουρικά οι κείµενες 
διατάξεις περί Πανεπιστηµίων.» [4] 

 

Άρθρο 12 

Έργο των Μελών ∆.Ε.Π. 

Τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παρέχουν διδακτικό, 
ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο. 

α. Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: 

- ∆ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
µαθηµάτων. 

- Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, 
εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. 

- Συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα και 
σεµινάρια. 

- Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθηµάτων. 

- Συνεργασία µε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς 
σπουδαστές. 

- ∆ιεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, 
καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική 
διαδικασία. 

β. Το ερευνητικό επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει 
κυρίως: 

- Βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα. 

- Καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, 
µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης και 
διδακτορικών διατριβών. 

- Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια. 

γ. Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: 

- Συµµετοχή στα όργανα διοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι. 

- Συµµετοχή σε επιτροπές και συµβούλια του Α.Σ.Ε.Ι. 

- Κατοχή θέσης ∆ιευθυντή Τοµέα και Κοσµήτορα του 
Α.Σ.Ε.Ι. 

- Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και εισηγητικές 
επιτροπές. 

 

Άρθρο 13 

Απασχόληση Μελών ∆.Ε.Π. 

1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. υποχρεούνται: 

α. Να εγκαθίστανται και διαµένουν στο νοµό όπου 
εδρεύει το Α.Σ.Ε.Ι., στο οποίο υπηρετούν. 

β. Να παραδίδουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά 
µαθήµατα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια 
ή σεµινάρια σε εργαστήρια, ενταγµένα στο 
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο 

ανήκουν ή σε άλλο Τµήµα ή σε Πρόγραµµα Σπουδών 
του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. κατ' ελάχιστο όριο έξι ώρες 
εβδοµαδιαίως, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις 
των αρµόδιων οργάνων. 

γ. Να ακολουθούν τις ώρες του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, να παρευρίσκονται στους χώρους 
του Α.Σ.Ε.Ι. δεκατέσσερις ώρες εβδοµαδιαίως κατ' 
ελάχιστο όριο, πέραν των έξι ωρών διδασκαλίας, και 
να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικό - 
επιστηµονικό, καθώς και διοικητικό έργο, το οποίο 
προκύπτει από τη συµµετοχή τους στα διοικητικά 
όργανα του Α.Σ.Ε.Ι. Ο Κοσµήτορας µπορεί να 
απαλλάσσεται µερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά 
του καθήκοντα µε απόφαση του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου. Όποιος κατέχει θέση ∆ιευθυντή Τοµέα 
µπορεί να έχει µειωµένη διδακτική απασχόληση, όχι 
όµως µικρότερη από δύο ώρες διδασκαλίας την 
εβδοµάδα. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας των 
µελών ∆.Ε.Π. στους χώρους των Α.Σ.Ε.Ι. δεν µπορεί 
να πραγµατοποι ούνται σε λιγότερο από τρεις ηµέρες 
εβδοµαδιαίως. Ο έλεγχος γίνεται από το ∆ιευθυντή 
του οικείου Τοµέα του Α.Σ.Ε.Ι. 

2. Στα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. επιτρέπεται: 

α. Να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά 
προγράµµατα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή 
υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων. 

β. Να αµείβονται για κάθε είδους έργο που εκτελούν. 

γ. Να απασχολούνται υπερωριακώς εκτός του 
Α.Σ.Ε.Ι., εφόσον δεν αµείβονται για την υπερωριακή 
τους απασχόληση. 

δ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα. 

ε. Να αµείβονται από συγγραφικά δικαιώµατα. 

στ. Να διδάσκουν σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι. και Σχολές του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε δηµόσιες σχολές, σε 
δηµόσια Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. 

ζ. Να τοποθετούνται σε αµειβόµενες θέσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κατ' αποκοπήν 
αποζηµίωσης, Προέδρου, Αντιπροέδρου, ∆ιοικητή, 
Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε Ν.Π.∆.∆. 
και Ν.Π.Ι.∆. που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα, 
τράπεζες, οργανισµούς, δηµόσιες επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κερδοσκοπικά 
ιδρύµατα. 

η. Να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο κατ' 
ανώτατο όριο επιτροπές και ∆ιοικητικά Συµβούλια 
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στις οποίες 
προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόµο η συµµετοχή 
τους, καθώς και ως µέλη του Επιστηµονικού 
Συµβουλίου της Βουλής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στον Κανονισµό της Βουλής, καθώς και ως µέλη σε 
οµάδες εργασίας του δηµόσιου τοµέα και των 
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουµένων των 
Προέδρων τους. 

3. Οι αµοιβές των µελών ∆.Ε.Π. για τις περιπτώσεις 
α΄, β΄, γ΄ και δ΄ εισπράττονται υποχρεωτικά µέσω του 
Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 27. Το ποσοστό 
που περιέρχεται στο οικείο Α.Σ.Ε.Ι. από τις αµοιβές 
των µελών ∆.Ε.Π. για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ 
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που εισπράττονται µέσω του ανωτέρω Ειδικού 
Λογαριασµού, ορίζεται µε απόφαση του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) ανά αµοιβή από 
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ή από 
ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή υπό την εποπτεία 
άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 
δέκα τοις εκατό (10%) ανά αµοιβή για την εκτέλεση 
κάθε είδους έργου και σε δεκα πέντε τοις εκατό (15%) 
ανά αµοιβή από την άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλµατος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Άµυνας και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
µπορεί να τροποποιούνται τα πιο πάνω ποσοστά. 

4. Η εκτός των Α.Σ.Ε.Ι. δραστηριότητα των µελών 
∆.Ε.Π. κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και 
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις οκτώ ώρες εβδοµαδιαίως οι οποίες 
κατανέµονται σε δύο ηµέρες κατ' ανώτατο όριο. 
Αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως 
προσδιορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
1, επιτρέπονται µετά από έγκριση του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου που παρέχεται ύστερα από αίτηση του 
µέλους ∆.Ε.Π. και αιτιολογηµένη εισήγηση του 
∆ιευθυντή του Τοµέα προς το Εκπαιδευτικό 
Συµβούλιο, για κάθε µέλος ∆.Ε.Π. στην αρχή κάθε 
διδακτικού εξαµήνου. Η πιο πάνω έγκριση χορηγείται 
µόνο: 

α) Αν υπάρχει πλεονάζον διδακτικό προσωπικό. 

β) Για τα µέλη ∆.Ε.Π. που συµµετέχουν σε όργανα 
∆ιοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι. (Κοσµήτορας, ∆ιευθυντής 
Τοµέα) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί µε 
απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. 
Αν έτσι µειώνεται το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, 
όπως προσδιορίζεται στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 1, το µέλος ∆.Ε.Π. οφείλει να καλύπτει 
το ελάχιστο όριο διδασκαλίας µε συναφή 
επιστηµονική απασχόληση που του ανατίθεται από 
το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο. 

5. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου του 
Α.Σ.Ε.Ι. ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση των 
ενδιαφεροµένων και εισήγηση του Κοσµήτορα είναι 
δυνατόν να χορηγείται άδεια µε αποδοχές µέχρι δύο 
εβδοµάδες ανά εξάµηνο σε µέλη ∆.Ε.Π. για τη 
συµµετοχή τους σε επιστηµονικά συνέδρια ή 
βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήµια του 
εξωτερικού ή και για τη συµµετοχή τους σε 
πρόγραµµα ανταλλαγών µεταξύ Πανεπιστηµίων του 
εξωτερικού. Με αιτιολογηµένη απόφαση του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου καθορίζεται ο τρόπος 
αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας. 

 

Άρθρο 14 

Άδειες Μελών ∆.Ε.Π. 

Ο ∆ιοικητής της Σχολής χορηγεί τις άδειες που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Επιπλέον: 

1. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. δικαιούται εκπαιδευτική άδεια 
µε πλήρεις αποδοχές µέχρι δώδεκα µήνες, µετά τη 
συµπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας στο ίδιο Α.Σ.Ε.Ι. 

ή µέχρι έξι µήνες, µετά τη συµπλήρωση τριών 
χρόνων υπηρεσίας. Η εκπαιδευτική άδεια δεν 
χρειάζεται έγκριση όταν περιορίζεται στο διάστηµα 
των θερινών ή άλλων διακοπών. Έγκρισή της, όµως, 
χρειάζεται όταν το διάστηµα διακοπών 
περιλαµβάνεται στο συνολικό πολύ µεγαλύτερης 
διάρκειας χρόνο της ζητούµενης άδειας ή όταν 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο ερευνητικό ή άλλο 
εκπαιδευτικό έργο, που γίνεται αποδεδειγµένα σε 
χρόνο διακοπών. Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας 
είναι ο εµπλουτισµός των γνώσεων του αδειούχου µε 
τη συµµετοχή του σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο 
άλλου Πανεπιστηµίου ή επιστηµονικού φορέα της 
χώρας ή του εξωτερικού. Για το διάστηµα παραµονής 
και εργασίας του σε Α.Σ.Ε.Ι. ή επιστηµονικό φορέα 
του εξωτερικού και για µέχρι οκτώ µήνες 
καταβάλλονται διπλές αποδοχές και εφόσον δεν 
µισθοδοτείται από το Πανεπιστήµιο ή το Ίδρυµα του 
εξωτερικού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 
2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄). 

2. Μέλη ∆.Ε.Π. που έχουν συµπληρώσει τριετή 
υπηρεσία στο Α.Σ.Ε.Ι. δικαιούνται άδεια απουσίας 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για διδακτικούς ή 
ερευνητικούς λόγους συναφείς µε το γνωστικό 
αντικείµενο του Τοµέα. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να 
διαρκεί περισσότερο από τρεις µήνες για κάθε τρία 
χρόνια συνολικής υπηρεσίας στο ίδιο Α.Σ.Ε.Ι., 
χορηγείται δε µε απλές αποδοχές για τον ένα µήνα 
και χωρίς αποδοχές για τους άλλους δύο. 

3. Μέλη ∆.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως 
επισκέπτες καθηγητές σε Πανεπιστήµιο του 
εξωτερικού δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια 
χωρίς αποδοχές διάρκειας µέχρι έξι µήνες µετά τη 
συµπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας στο Α.Σ.Ε.Ι. ή 
από τη χορήγηση της προηγούµενης όµοιας άδειας. 
Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται µε την εκπαιδευτική άδεια 
της παραγράφου 1. 

4. Μέλος ∆.Ε.Π. µπορεί να λάβει άδεια µε αποδοχές 
µέχρι δύο µήνες για συµµετοχή σε επιστηµονικά 
συνέδρια, σεµινάρια, διαπανεπιστηµιακές 
ανταλλαγές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, 
στην οποία θα καθορίζεται ο αντικαταστάτης του στο 
διδακτικό έργο. 

5. Τις άδειες που προβλέπονται από τις πιο πάνω 
παραγράφους χορηγεί το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που 
συνοδεύεται από το πρόγραµµα επιστηµονικής 
δραστηριότητας, κατόπιν στάθµισης των 
υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη 
χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζηµιώσεις. 
Τροποποίηση του προγράµµατος αυτού από τον 
αδειούχο µπορεί να γίνει µόνο µετά από άδεια του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. Τις άδειες που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4, όταν 
αφορούν απουσία στο εξωτερικό, χορηγεί ο 
Υπουργός Εθνικής Άµυνας ή όργανο που 
εξουσιοδοτείται από αυτόν ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται από το πρόγραµµα 
επιστηµονικής δραστηριότητας, κατόπιν στάθµισης 
των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως 
προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις 
αποζηµιώσεις. 
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6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η 
χορήγηση άδειας µε αποδοχές δέκα εργάσιµων 
ηµερών από το ∆ιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. και µέχρι είκοσι 
εργάσιµων ηµερών από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
σε µέλος ∆.Ε.Π. για προσωπικούς λόγους, ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφεροµένου. 

7. Επιτρέπεται στα µέλη ∆.Ε.Π. να απουσιάζουν κατά 
τη διάρκεια της διακοπής των µαθηµάτων, αφού 
ενηµερώσουν σχετικά τον Κοσµήτορα και το ∆ιοικητή 
του Α.Σ.Ε.Ι. 

8. Σε µέλος ∆.Ε.Π. που καλείται από το ∆ηµόσιο, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα νοµικά πρόσωπα του 
δηµόσιου τοµέα να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε 
πλήρη απασχόληση, χορηγείται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας άδεια απουσίας από τα 
διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
µπορεί να χορηγηθεί άδεια σε µέλος του ∆.Ε.Π. για 
µερική παροχή υπηρεσιών ή για εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ως αιρετού µέλους διοίκησης 
αναγνωρισµένου επιστηµονικού φορέα για ορισµένο 
αριθµό ηµερών κατά εβδοµάδα, που δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν τις τρεις. 

10. Mε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
χορηγείται άδεια απουσίας από τα διδακτικά και 
ερευνητικά τους καθήκοντα σε µέλη ∆.Ε.Π. που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συµµετέχοντας µε 
πλήρη απασχόληση σε διεθνείς οργανισµούς. 

11. Το µέλος ∆.Ε.Π. συλλογικού οργάνου του Α.Σ.Ε.Ι. 
που απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από 
δύο συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις µη συνεχόµενες 
µέσα στο ίδιο εξάµηνο καλείται από τον 
προεδρεύοντα να δικαιολογήσει τις απουσίες του και 
εφόσον οι λόγοι δεν κριθούν επαρκείς από τον 
προεδρεύοντα, κινούνται οι πειθαρχικές διαδικασίες 
κατά το άρθρο 20. 

12. Υπηρεσία µέλους ∆.Ε.Π. σε δηµόσια θέση µε 
πλήρη απασχόληση θεωρείται ως πραγµατική 
υπηρεσία ως προς τη µισθολογική κατάσταση και τη 
συνταξιοδότησή του. 

 

Άρθρο 15 

Αναστολή Καθηκόντων Μελών ∆.Ε.Π. 

1. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως 
µελών ∆.Ε.Π. τελούν: 

α. Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και 
Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, δήµαρχοι ή 
νοµάρχες. 

β. Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων και όσοι 
κατέχουν θέση σε διεθνείς οργανισµούς. 

2. Μέλη ∆.Ε.Π. επιτρέπεται να ανακηρυχθούν 
υποψήφιοι και να εκλεγούν βουλευτές χωρίς να 
παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως 
υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής 
περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων 
του εκλεγέντος, που συνάπτονται µε την ιδιότητά του 
ως µέλους ∆.Ε.Π. 

3. Μέλη ∆.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των σηµείων α΄ 
και β΄ της παραγράφου 1 µπορούν, ύστερα από 
αίτησή τους, να ασκούν χωρίς αµοιβή διδακτικά και 
ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τµήµα του Α.Σ.Ε.Ι. 
που ανήκουν. 

4. Ο χρόνος παραµονής στις πιο πάνω θέσεις 
προσµετράται στο χρόνο που απαιτείται για την 
εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα, αλλά όχι για τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Κατά τη διάρκεια 
παραµονής στις θέσεις αυτές και για διάστηµα έξι 
µηνών από την αποµάκρυνσή τους, αναστέλλονται 
όλες οι διαδικασίες προκήρυξης και εξέλιξης που 
αφορούν το µέλος ∆.Ε.Π. 

5. Κατά το χρόνο αναστολής των καθηκόντων τους, 
τα µέλη ∆.Ε.Π. δεν αµείβονται. 

 

Άρθρο 16 

Ασυµβίβαστα Μελών ∆.Ε.Π. 

1. Στα µέλη ∆.Ε.Π. απαγορεύεται: 

α. Να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικό ή 
διδακτικό έργο ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε 
σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα 
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δεν 
υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα. 

β. Να ιδρύουν ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε 
σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή 
κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, στα 
οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών ή 
προγραµµάτων ή η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή 
η προµήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το 
οικείο ή άλλο Α.Σ.Ε.Ι. 

γ. Να κατέχουν αµειβόµενη θέση ως µέλη σε 
περισσότερες από δύο επιτροπές ή ∆.Σ. του 
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 

δ. Να κατέχουν άλλη πλην του Α.Σ.Ε.Ι. µόνιµη 
οργανική θέση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Οι 
κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο 
µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού να 
επιλέξουν αν θα διατηρήσουν την πανεπιστηµιακή 
θέση ή τη θέση του ∆ηµοσίου. 

2. Σε περίπτωση που συντρέχουν ενδείξεις, το 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι., είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, 
υποχρεούται µε αιτιολογηµένη απόφασή του εντός 
προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της 
σχετικής καταγγελίας, να ενεργοποιήσει την 
πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 20. 

3. «Η ιδιότητα του Κοσµήτορα είναι ασυµβίβαστη µε 
κάθε επαγγελµατική απασχόληση εκτός Α.Σ.Ε.Ι., 
καθώς και µε την κατοχή έµµισθης θέσης στο 
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, εκτός από τη δυνατότητα 
παροχής εκπαιδευτικού έργου σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι., ή σε 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή Στρατιωτικές Σχολές 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.» [2]. Το 
ασυµβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
παραποµπή µέσω του ∆ιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ή του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας στο Πειθαρχικό 
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Συµβούλιο και την ενεργοποίηση της πειθαρχικής 
διαδικασίας του άρθρου 20. 

 

Άρθρο 17 

Αποχώρηση µελών ∆.Ε.Π. λόγω συµπλήρωσης 
ορίου ηλικίας 

1. Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως 
από τη θέση τους µόλις λήξει το ακαδηµαϊκό έτος, 
µέσα στο οποίο συµπληρώνουν το εξηκοστό έβδοµο 
έτος της ηλικίας τους. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 
πρώτη Σεπτεµβρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 
Αυγούστου. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου µπορεί να οριστεί διαφορετική 
ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του ακαδηµαϊκού 
έτους. 

2. Η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας των µελών 
∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. αποδεικνύεται αποκλειστικά, 
βάσει των ακόλουθων στοιχείων: 

α. από ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον αυτή έχει 
συνταχθεί µέσα σε ενενήντα ηµέρες, από την 
ηµεροµηνία γέννησης που αναφέρεται σε αυτήν ή  

β. από την πράξη εγγραφής στα µητρώα δήµων και 
κοινοτήτων, εφόσον η πράξη αυτή έχει συνταχθεί 
µέσα σε ενενήντα ηµέρες από την ηµεροµηνία 
γέννησης που αναφέρεται σε αυτήν. 

3. ∆ικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που 
διορθώνουν την ηλικία ή την εγγραφή στο µητρώο 
δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4. Η διαπιστωτική πράξη συµπλήρωσης του ορίου 
ηλικίας εκδίδεται από το ∆ιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 
µε αποκλειστική του ευθύνη, εντός του πρώτου 
τριµήνου του ακαδηµαϊκού έτους που προηγείται του 
έτους συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας, επιδίδεται 
στους ενδιαφερόµενους και γνωστοποιείται στο 
τµήµα του αποχωρούντος µέλους ∆.Ε.Π. και στο 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος. 

 «5. Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των 
µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας.» [2] 

6. Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω 
συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας διατηρούν για ένα 
τρίµηνο ην ιδιότητα του µέλους συµβουλευτικής 
επιτροπής µεταπτυχιακών σπουδαστών και την 
ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες 
έχουν πριν την αποχώρησή ους. ∆ιατηρούν επίσης 
για ένα τρίµηνο τις θέσεις σε διοικητικά συµβούλια 
Ν.Π.∆.∆. στις οποίες είχαν διορισθεί ω µέλη ∆.Ε.Π. 
πριν την αποχώρησή τους και συνεχίζουν α 
συµµετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράµµατα 
συµµετείχαν πριν από αυτήν. 

 

Άρθρο 18 

Παραίτηση Μελών ∆.Ε.Π. 

1. Το µέλος ∆.Ε.Π. µπορεί να παραιτηθεί εγγράφως. 
Αίρεση, όρος ή προθεσµία, που τέθηκαν στο 
έγγραφο της παραίτησης, θεωρούνται ότι δεν 

γράφτηκαν. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή από τον 
Υπουργό Εθνικής Άµυνας. 

2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει µέσα 
σε ένα µήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια 
προθεσµία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του 
έχει το δικαίωµα να την ανακαλέσει εγγράφως, 
εφόσον το διάταγµα της αποδοχής δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί. 

3. ∆εν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής 
Άµυνας η αποδοχή της παραίτησης και δεν έχει 
εφαρµογή η κατωτέρω παράγραφος 5, αν κατά το 
χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεµής σε 
βάρος του παραιτουµένου: α) ποινική δίωξη για 
κακούργηµα ή για πληµµέληµα από αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 5 ή β) πειθαρχική 
δίωξη. 

4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από το 
χρόνο που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν που 
παραιτήθηκε το προεδρικό διάταγµα αποδοχής της 
παραίτησης. 

5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και 
λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση ενενήντα 
ηµέρες µετά την υποβολή της, εφόσον µέχρι την 
ηµέρα αυτή δεν έχει δηµοσιευθεί και κοινοποιηθεί το 
προεδρικό διάταγµα αποδοχής της παραίτησης. 

 

Άρθρο 19 

Παύση εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας 

Τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παύονται εάν εξαιτίας 
νόσου ή αναπηρίας δεν µπορούν να επιτελέσουν τα 
καθήκοντά τους. Κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης της 
οικείας Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής, το 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο υποβάλλει αιτιολογηµένη 
εισήγηση προς το οικείο Γενικό Επιτελείο και τον 
Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Η παύση ενεργείται µε 
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. 

 

Άρθρο 20 

Πειθαρχικές διατάξεις 

1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παύονται εξαιτίας 
ποινικής καταδίκης ή σοβαρού πειθαρχικού 
παραπτώµατος, ύστερα από απόφαση του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του παρόντος άρθρου. 

2.α. Πειθαρχικά παραπτώµατα µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. 
είναι: 

(αα) η παράβαση των κατά την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 υποχρεώσεών τους, 

(ββ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους συνεχώς ή διακεκοµµένα, 

(γγ) η επίδειξη διαγωγής που δεν αρµόζει στην 
αξιοπρέπεια του ∆ιδακτικού Προσωπικού του 
Α.Σ.Ε.Ι., 
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(δδ) Η ανακριβής ή µη πλήρης χρήση του 
καθηγητικού τίτλου των µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. από τα 
ίδια τα µέλη ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι., 

(εε) η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια 
απουσία µέλους ∆.Ε.Π. πάνω από τριάντα εργάσιµες 
ηµέρες χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας, 

(στστ) η παράβαση των κατά τις παραγράφους 1 και 
3 του άρθρου 16 ασυµβιβάστων. 

«(ζζ) Η δηµοσίευση ή µετάδοση απορρήτων 
πληροφοριών που αφορούν στο Α.Σ.Ε.Ι. ή τις 
Ένοπλες ∆υνάµεις.» 

β. Πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε µέλη 
∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. είναι: 

(αα) έγγραφη επίπληξη, 

(ββ) πρόστιµο, το οποίο δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο του ενός δεκάτου ούτε ανώτερο ολόκληρου 
του µηνιαίου µισθού, 

(γγ) προσωρινή παύση διάρκειας ενός µηνός µέχρις 
ενός έτους, 

(δδ) οριστική παύση. 

Οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται 
ανάλογα µε τη σοβαρότητα του παραπτώµατος. Είναι 
δυνατόν να επιβάλλονται και σωρευτικά, πλην της 
ποινής της οριστικής παύσης. Η πειθαρχική ποινή 
της οριστικής παύσης επιβάλλεται σε ιδιαιτέρως 
σοβαρές περιπτώσεις, όπως η παράβαση των κατά 
τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 16 
ασυµβιβάστων, ή εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη 
συνείδησης των βασικών υποχρεώσεων του µέλους 
∆.Ε.Π. ή η τέλεση πράξεων που πλήττουν σοβαρά το 
κύρος του σώµατος των Ακαδηµαϊκών δασκάλων. Οι 
ανωτέρω ποινές επιβάλλονται µετά από 
προηγούµενη έγγραφη απολογία. Η οριστική παύση 
ενεργείται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας. 

 «3. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα 
είτε κατόπιν αναφοράς µέσα σε χρονικό διάστηµα 
ενός µηνός από της γνώσεως της καταγγελλόµενης 
πράξης από τον ∆ιοικητή ή τον Πρόεδρο 
Ακαδηµαϊκών Θεµάτων του Α.Σ.Ε.Ι. Ο Υπουργός 
Εθνικής Άµυνας µπορεί να ασκήσει πειθαρχική 
δίωξη, µετά από γνώµη του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. Η πειθαρχική ποινή 
επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας έξι µηνών από την 
παραποµπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συµβουλίου 
ορίζεται επταµελής και συγκροτείται από τα 
ακόλουθα µέλη: 

α. Τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας ως 
πρόεδρο. 

β. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. 

γ. Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

δ. Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άµυνας. 

ε. Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, οι 
οποίοι εάν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, 
αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές 
τους ή τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους τους. 

στ. Τον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων του οικείου 
Α.Σ.Ε.Ι. µε αναπληρωτή έναν ∆ιευθυντή Τοµέα του 
οικείου Α.Σ.Ε.Ι. που έχει τα περισσότερα χρόνια 
υπηρεσίας στη βαθµίδα του Καθηγητή. 

ζ. Τον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων άλλου 
Α.Σ.Ε.Ι. που ορίζεται ως µέλος µε τον αναπληρωτή 
του µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. 
Χρέη γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκεί 
ο Γραµµατέας του Συµβουλίου Επικρατείας ή ο 
νόµιµος αναπληρωτής του.» [2] 

4. Η παράλειψη άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τα 
αρµόδια όργανα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωµα. 

5. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την 
άσκηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Σε αυτήν την 
περίπτωση το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να 
αποφασίσει να απέχει ο εγκαλούµενος από την 
άσκηση των καθηκόντων του. Το µέλος ∆.Ε.Π. 
υποχρεούται να απέχει από την άσκηση των 
καθηκόντων του εάν εκδοθεί κατ' αυτού αµετάκλητο 
παραπεµπτικό βούλευµα για κακούργηµα ή 
πληµµέληµα από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 37 
παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Οργανισµού 
∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 
Λειτουργών, που κυρώθηκε µε το Ν. 1756/1988 ή 
ένταλµα προσωρινής κράτησης και του καταβάλλεται 
το ήµισυ των αποδοχών του. Η αποχή από την 
άσκηση των καθηκόντων παύει είτε µε απόφαση του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου είτε µε αθωωτική απόφαση 
του ποινικού δικαστηρίου είτε µε βούλευµα µε το 
οποίο αποφασίζεται ότι δεν πρέπει να γίνει 
κατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατόν να 
αποδοθεί στο µέλος ∆.Ε.Π., το υπόλοιπο ήµισυ των 
αποδοχών του ή µέρος αυτού, µετά από ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου. 

Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά 
την παρέλευση πενταετίας από τότε που τελέσθηκαν, 
εκτός εάν αποτελούν και αξιόποινες πράξεις, οπότε 
παραγράφονται, µε τη συµπλήρωση των χρονικών 
ορίων παραγραφής που ορίζει ο Ποινικός Κώδικας. 

 

Άρθρο 21:  [5] 
 
Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ∆Π) και 
Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ) 
 
1. Το Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ∆Π) των 
ΑΣΕΙ αποτελείται από αξιωµατικούς εν ενεργεία των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας ή του 
Λιµενικού Σώµατος ή Στρατιωτικούς ∆ικαστές, οι 
οποίοι διορίζονται για τη διδασκαλία µαθηµάτων της 
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. 
 
2. Τα µέλη του Σ∆Π των ΑΣΕΕ πρέπει να έχουν τα 
εξής προσόντα: 
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α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή ΑΣΕΙ ή 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων 
(ΣΣΑΣ). 
β. Να φέρουν το βαθµό τουλάχιστον του Λοχαγού ή 
αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ενόπλων 
∆υνάµεων. 
 
3. Ο διορισµός των µελών Σ∆Π του ΑΣΕΙ γίνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 
Α΄). 4 
 
4. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό 
δίπλωµα, το επιστηµονικό έργο και η εµπειρία του 
υποψήφιου µέλους Σ∆Π πρέπει να είναι συναφή µε 
το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και µε τα διδακτικά 
καθήκοντα που θα αναλάβει. 
 
5. Τα µέλη του Σ∆Π τοποθετούνται και ανήκουν σε 
Τοµείς. 
 
6. Το έργο του Σ∆Π είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και 
περιλαµβάνει: 
α. ∆ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
µαθηµάτων. 
β. ∆ιεξαγωγή φροντιστηριακών µαθηµάτων. 
γ. ∆ιεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών 
και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. 
δ. ∆ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε 
συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή του οικείου 
Εργαστηρίου. 
ε. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών. 
 
7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ) των ΑΣΕΙ είναι 
Αξιωµατικοί εν ενεργεία, των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
του Λιµενικού Σώµατος ή των Σωµάτων Ασφαλείας, 
κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΑΣΕΙ ή Πανεπιστηµίου. 
Οι ΣΕ παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείµενα 
της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αµείβονται µε 
ωριαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και 
Οικονοµικών. Η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στους 
ΣΕ γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ, 
ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης και πρόταση του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου του ΑΣΕΙ. [5] 
 
 

Άρθρο 22 

Ειδικό &Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό 
(Ε.Ε.∆Ι.Π.) 

                                                 
4 Οι ρυθµίσεις που έγιναν µε το Αρθρο 51 του Ν. 
N.4186/2013 «εφαρµόζονται και στο στρατιωτικό 
διδακτικό προσωπικό. Ο προσδιορισµός και η 
καταβολή της αποζηµίωσης του στρατιωτικού 
διδακτικού προσωπικού γίνεται κατ’ αναλογία µε τα 
ισχύοντα για το µη στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό 
µερικής απασχόλησης».[6] 
 

1. Τα µέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) επιτελούν ειδικό ή 
εργαστηριακό διδακτικό έργο στα Α.Σ.Ε.Ι., 
συνδράµουν γενικά τα µέλη ∆.Ε.Π. στην άσκηση του 
εκπαιδευτικού τους έργου και διακρίνονται σε δύο 
κλάδους: 

α. Στον κλάδο του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού 
(Κλάδο Ι), τα µέλη του οποίου επιτελούν ειδικό 
διδακτικό έργο. Το έργο αυτό συνίσταται κατά κύριο 
λόγο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στο χειρισµό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη διδασκαλία 
φυσικής αγωγής, σχεδίου, µουσικής και χορού, 
καθώς και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 
της επιστηµονικής ορολογίας στους φοιτούντες 
αλλοδαπούς. 

β. Στον κλάδο του Εργαστηριακού ∆ιδακτικού 
Προσωπικού (Κλάδος ΙΙ), τα µέλη του οποίου 
επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο. Το έργο 
αυτό συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή 
φροντιστηρίων, την προετοιµασία και διεξαγωγή 
εργαστηριακών ασκήσεων και τη διόρθωση των 
ασκήσεων. 

2. Οι θέσεις του Ε.Ε.∆Ι.Π. ανήκουν στο Α.Σ.Ε.Ι., είναι 
πλήρους απασχόλησης, και κατανέµονται στους 
Τοµείς και τα Εργαστήρια σύµφωνα µε τις ανάγκες 
τους. 

3. Αρµόδιο όργανο για όλα τα θέµατα που αφορούν 
τα µέλη του Ε.Ε.∆Ι.Π., εκτός από την επιλογή τους, 
είναι το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι. 

4. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.∆Ι.Π. γίνεται από το 
οικείο Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από έγκριση του οικείου 
Κλάδου και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Στην 
προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει 
η θέση και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για 
την κατάληψή της. 

5. Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.∆Ι.Π. του Κλάδου Ι 
απαιτείται: (α) η κατοχή πτυχίου πανεπιστηµίου, 
σχετικού µε το αντικείµενο που αφορά το διδακτικό 
έργο για το οποίο προορίζεται η θέση και (β) η 
κατοχή συναφούς µεταπτυχιακού διπλώµατος ή 
τριετής τουλάχιστον επαγγελµατική ή εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο ή τρεις συναφείς 
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή συναφής 
µονογραφία ή συνδυασµός των παραπάνω. 

6. Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.∆Ι.Π. του Κλάδου ΙΙ 
απαιτείται η κατοχή πτυχίου πανεπιστηµίου ή 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, σχετικού µε 
το αντικείµενο που αφορά το διδακτικό έργο για το 
οποίο προορίζεται η θέση. Επιπλέον απαιτείται 
τριετής τουλάχιστον επαγγελµατική ή εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο. 

7. Οι θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.∆Ι.Π. των 
παραγράφων 5 και 6 κατατάσσονται σε τέσσερις 
βαθµίδες, ως ακολούθως: 

Βαθµίδα ∆ 

Βαθµίδα Γ 

Βαθµίδα Β 

Βαθµίδα Α. 



Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας περί ΑΣΕΙ  Ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης: 11/10/2013 

Επιµέλεια Ν.Μελανίτης 15 

Εισαγωγική βαθµίδα για όλες τις κατηγορίες και για 
όλους τους Κλάδους είναι η βαθµίδα ∆ και 
καταληκτική η βαθµίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά 
ενιαίες από την εισαγωγική µέχρι την καταληκτική 
βαθµίδα. Στις εισαγωγικές βαθµίδες οι θέσεις είναι µε 
τριετή θητεία, ενώ στις λοιπές βαθµίδες οι θέσεις είναι 
µόνιµες. Για την εξέλιξη µέλους Ε.Ε.∆Ι.Π. από 
βαθµίδα σε βαθµίδα, απαιτείται συµπλήρωση 
πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθµίδα, εκτός από 
την εξέλιξη από την εισαγωγική βαθµίδα ∆ προς την 
επόµενη, όπου απαιτείται τριετής υπηρεσία. Στην 
περίπτωση αυτή, η θετική κρίση για εξέλιξη προς την 
βαθµίδα Γ συνεπάγεται τη µονιµοποίησή τους, ενώ 
τυχόν αρνητική κρίση τερµατίζει την υπηρεσία τους. 

8. Τα µέλη του Ε.Ε.∆Ι.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική 
άδεια, κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του 
Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). 

9. Η πειθαρχική διαδικασία για τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. των 
Α.Σ.Ε.Ι. είναι η προβλεπόµενη στα άρθρα 106 -147 
του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). 

 

Άρθρο 23 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 
(Ε.Τ.Ε.Π.) 

1. Τα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν εξειδικευµένες 
τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την 
αποτελεσµατική επιτέλεση του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου του Α.Σ.Ε.Ι. 

2. Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. διακρίνονται στις κατηγορίες του 
Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΠΕ), του Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΤΕ) και της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (∆Ε). 

3. Οι θέσεις του Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στο 
Α.Σ.Ε.Ι., είναι πλήρους απασχόλησης και 
κατανέµονται στους Τοµείς και τα Εργαστήρια. 

4. Αρµόδιο όργανο για όλα τα θέµατα που αφορούν 
τα µέλη του Ε.Τ.Ε.Π., πλην των θεµάτων επιλογής 
τους ως τέτοια, είναι το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του 
Α.Σ.Ε.Ι. 

5. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται από το 
οικείο Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από έγκριση του οικείου 
Κλάδου και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Στην 
προκήρυξη αναφέρονται και τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για την κατάληψη της κάθε θέσης. 

6. Τα µέλη του Ε.Τ.Ε.Π. διορίζονται µε τριετή θητεία, 
µετά τη λήξη της οποίας κρίνονται για µονιµοποίηση. 

7. Τα µέλη του Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική 
άδεια, κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του 
Ν. 2683/ 1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). 

8. Η πειθαρχική διαδικασία για τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. των 
Α.Σ.Ε.Ι. είναι η προβλεπόµενη στα άρθρα 106 - 147 
του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). 

 

Άρθρο 24 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε Σύµβαση (Ε.Π.Σ.) 

1. Η κάλυψη του διδακτικού - ερευνητικού έργου στις 
περιπτώσεις: (α) που δεν επαρκεί το προβλεπόµενο 
στον Οργανισµό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. ∆ιδακτικό – 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή (β) απουσιάζουν µέλη 
αυτού ή (γ) δεν έχουν πληρωθεί θέσεις προσωπικού, 
µπορεί να γίνει µε πρόσκληση ή πρόσληψη 
προσωπικού των παρακάτω κατηγοριών: 

α. Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές 
ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές 
Α.Σ.Ε.Ι. ή καθηγητών άλλων εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, µε ετήσια 
σύµβαση. 

β. Ειδικών Επιστηµόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, β Ειδικών Επιστηµόνων, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, ή 
εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, µε σύµβαση που 
δύνατι να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάµηνα. 
Εξαιρετικά, προβλέπεται ότι µε την παρούσα διάταξη 
δύνανται να ανανεωθούν έως και για όλο το 
Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, οι συµβάσεις του 
διδακτικού προσωπικού που εργάστηκε κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 [6] 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Άµυνας και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται 
οι αµοιβές του προσωπικού που προσλαµβάνεται 
κατά το άρθρο αυτό. 

 

Άρθρο 25 

Όργανα Εκλογής, Επιλογής και Εξέλιξης του 
∆ιδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

1. Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, µονιµοποίηση 
και εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ των ΑΣΕΙ ισχύουν 
αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για 
την εκλογή, µονιµοποίηση και εξέλιξη των µελών 
∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων. 
 
2. Τα ΑΣΕΙ λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως 
αυτοδύναµα Τµήµατα. Ως Πρόεδρος του Τµήµατος 
νοείται ο Κοσµήτορας του ΑΣΕΙ. Ως Γενική 
Συνέλευση του Τµήµατος νοείται η Α.Σ. του ΑΣΕΙ. 
 
3. Το όργανο εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και µονιµο- 
ποίησης του λοιπού ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, πλην Στρατιωτικών Εκπαιδευτών, είναι 
η Ακαδηµαϊκή Συνέλευση. Επί θεµάτων διαδικασιών 
προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και 
µονιµοποίησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις 
περί Πανεπιστηµίων. 
 
4. Το όργανο επιλογής των Στρατιωτικών 
Εκπαιδευτών είναι το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο. 
 
γ. Οι αποφάσεις του αρµόδιου οργάνου περί εκλογής, 
επιλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης του ∆ιδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού και 
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού και του 
Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, 
καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις συµβάσεων 



Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας περί ΑΣΕΙ  Ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης: 11/10/2013 

Επιµέλεια Ν.Μελανίτης 16 

εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ, 
προσεπικυρώνονται από τον ∆ιοικητή του οικείου 
Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. 
[6]5 
 
«Σε περίπτωση που ο διοικητής δεν προσεπικυρώσει 
την απόφαση του ως άνω αρµόδιου οργάνου ή σε 
περίπτωση που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση 
κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα 
επί της υπόθεσης πενταµελής επιτροπή, 
αποτελούµενη από τον Α΄ Υπαρχηγό του ΓΕΣ, 
προκειµένου για τη Σ.Σ.Ε. ή τον Υπαρχηγό του ΓΕΝ ή 
του ΓΕΑ, προκειµένου για τη Σ.Ν.∆. και τη Σ.Ι., 
αντίστοιχα, δύο αξιωµατικούς βαθµού Υποστράτηγου 
ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων ∆υνάµεων, στον 
οποίο υπάγεται το Α.Σ.Ε.Ι., που ορίζονται από τον 
Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και 
δύο καθηγητές, µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού, που ορίζονται από την Ακαδηµαϊκή 
Συνέλευση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., πλην εκείνων που 
συµµετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη προέδρου της 
επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος αξιωµατικός.» [7] 
 
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. [5] 
 

 

Άρθρο 26 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Ο Οργανισµός κάθε Α.Σ.Ε.Ι. εκδίδεται µέσα σε έξι 
µήνες από την ισχύ του νόµου αυτού και κυρώνεται 
µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Στον 
Οργανισµό καθορίζονται ιδιαιτέρως: 

α. Η οργάνωση του Α.Σ.Ε.Ι. 

β. Τα Τµήµατα, οι Τοµείς, τα γνωστικά τους 
αντικείµενα και οι θέσεις των µελών του ∆ιδακτικού - 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά Τοµέα, γνωστικό 
αντικείµενο και κατηγορία. 

γ. Ο Κανονισµός Σπουδών, τα αντικείµενα της 
ακαδηµαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, τα 
κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας των 
εκπαιδευοµένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. 

δ. Τα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό 
∆ιοικητικής Υποστήριξης του Α.Σ.Ε.Ι. 

ε. Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 

στ. Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας και οι 
αρµοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. 

ζ. Οι αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. 

η. Τα θέµατα εκλογής και οι αρµοδιότητες του 
Κοσµήτορα και των ∆ιευθυντών Τοµέων και η 

                                                 
5 Μάλλον από παραδροµή η διατύπωση στο Ν.4186 
αναφέρεται σε εδάφιο γ, ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο 
στην σχετική παράγροφο που επέρχεται τροποποίηση 

δυνατότητα συµµετοχής τους στο Εκπαιδευτικό 
Συµβούλιο. 

θ. Η αναπλήρωση και διοικητική υποστήριξη των 
οργάνων του Α.Σ.Ε.Ι. 

ι. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης 
από τους σπουδαστές του διδακτικού - εκπαιδευτικού 
έργου που παρέχεται στο Α.Σ.Ε.Ι. 

ια. Η οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων και 
των Βιβλιοθηκών του Α.Σ.Ε.Ι., τα κριτήρια και η 
διαδικασία εκλογής του ∆ιευθυντή Εργαστηρίου και η 
κατανοµή προσωπικού στα Εργαστήρια και τις 
Βιβλιοθήκες. 

ιβ. Τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του 
Στρατιωτικού ∆ιδακτικού Προσωπικού και το 
διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο που τους ανατίθεται. 

ιγ. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας επιλογής, εκλογής 
και εξέλιξης µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. και της λειτουργίας 
των σχετικών οργάνων και εισηγητικών επιτροπών. 

ιδ. Οι λεπτοµέρειες της πειθαρχικής διαδικασίας για 
τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. 

ιε. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης 
θέσεων µελών Ε.Ε.∆Ι.Π., της µονιµοποίησής τους, 
της χορήγησης των εκπαιδευτικών τους αδειών και η 
ρύθµιση της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της 
εξέλιξής τους. 

ιστ. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης 
θέσεων µελών Ε.Τ.Ε.Π., της µονιµοποίησής τους, της 
χορήγησης των εκπαιδευτικών τους αδειών και η 
ρύθµιση της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της 
εξέλιξής τους. 

ιζ. Θέµατα σχετικά µε τις συµβάσεις του Ε.Π.Σ., τις 
προσκλήσεις των Επισκεπτών Καθηγητών, τα 
προσόντα επιλογής των λοιπών µελών του Ε.Π.Σ., 
καθώς και τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης 
των θέσεων αυτών. 

2. Τα ζητήµατα της προηγούµενης παραγράφου 
ρυθµίζονται από τους Οργανισµούς των Α.Σ.Ε.Ι. κατά 
ενιαίο τρόπο, εκτός εάν το γνωστικό αντικείµενο των 
σπουδών επιβάλλει διαφορετική ρύθµιση. 

 

Άρθρο 27 

Ειδικός Λογαριασµός 6 

Για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής 
έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, από τα 
Α.Σ.Ε.Ι., χρησιµοποιείται ο ειδικός εκτός 
προϋπολογισµού λογαριασµός του Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄). 

 

Άρθρο 28 

Oµότιµοι Καθηγητές 

                                                 
6 Νέα Απόφαση, ΦΕΚ Β 846/2007 
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Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από 
πρόταση του Κοσµήτορα, συνεκτιµώντας το έργο και 
την προσφορά, απονέµει τον τίτλο του Οµότιµου 
Καθηγητή σε όσα µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του 
Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας. Οι Οµότιµοι 
Καθηγητές των Α.Σ.Ε.Ι. µπορούν να διατηρούν την 
ιδιότητα του µέλους συµβουλευτικής επιτροπής 
µεταπτυχιακών σπουδαστών και την ιδιότητα του 
επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την 
αποχώρησή τους. Συνεχίζουν να συµµετέχουν σε 
όσα ερευνητικά προγράµµατα συµµετείχαν πριν από 
την αποχώρησή τους, µπορούν να ορίζονται ως µέλη 
εισηγητικών επιτροπών για την κρίση µελών ∆.Ε.Π. 
των Α.Σ.Ε.Ι. και δύνανται να διδάξουν έως δύο (2) 
ώρες εβδοµαδιαίως χωρίς αµοιβή, µετά από 
εισήγηση του οικείου Τοµέα και απόφαση του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής. 

 

Άρθρο 29 

Εργαστήρια και Βιβλιοθήκες 

1. Εργαστήρια 

α. Στα Α.Σ.Ε.Ι. λειτουργούν Εργαστήρια. Κάθε 
Εργαστήριο του Α.Σ.Ε.Ι. ανήκει σε Τοµέα. 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Άµυνας και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από 
πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. και εισήγηση του 
οικείου ∆ιευθυντή του Τοµέα, είναι δυνατή η ίδρυση 
Εργαστηρίων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας, µετά από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. και 
ύστερα από εισήγηση του οικείου ∆ιευθυντή του 
Τοµέα, είναι δυνατή η κατάργηση, συγχώνευση ή 
µετονοµασία των υφιστάµενων Εργαστηρίων. Σε 
περίπτωση κατάργησης, τα όργανα και ο εξοπλισµός 
τους τίθενται στη διάθεση του οικείου Τοµέα. 

γ. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από ∆ιευθυντή, που 
είναι µέλος ∆.Ε.Π. του Τοµέα του Α.Σ.Ε.Ι., κατά 
προτίµηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο και 
κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθµίδας. Ο 
∆ιευθυντής εκλέγεται για χρονική περίοδο τριών (3) 
ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του 
Ε.Σ. µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του Τοµέα. 

2. Βιβλιοθήκες 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας 
και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από πρόταση 
του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι., είναι δυνατή η ίδρυση 
βιβλιοθηκών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας, µετά από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. και 
ύστερα από εισήγηση του οικείου ∆ιευθυντή του 
Τοµέα, επιτρέπεται η κατάργηση, συγχώνευση ή 
µετονοµασία των βιβλιοθηκών. 

 

Άρθρο 30 

Μισθολόγιο - Αµοιβές ∆ιδακτικού Προσωπικού 

 

«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων 
των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται µε βάση 
το βασικό µηνιαίο µισθό του Λέκτορα, ο οποίος 

πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές 
και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα 
ευρώ: 

α. Καθηγητής 1,50 

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,15 

δ. Λέκτορας 1,00 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε 
εννιακόσια πενήντα δύο (952) ευρώ. 

2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης 
παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: 

α. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη εφαρµογή του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2α του άρθρου 36 
του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Ως υπηρεσία για τη 
χορήγηση του επιδόµατος αυτού υπολογίζεται η 
αναφερόµενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). 

β. ∆ιδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής 
απασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται 
ως εξής: 

Ι. Καθηγητής 560 ευρώ 

ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 510 ευρώ 

ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 390 ευρώ 

ΙV. Λέκτορας 270 ευρώ 

γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση 
βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, η οποία 
ορίζεται ως εξής: 

Ι. Καθηγητής 390 ευρώ 

ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 264 ευρώ 

ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 176 ευρώ 

ΙV. Λέκτορας 150 ευρώ 

δ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση 
µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών 
προγραµµάτων, το οποίο ορίζεται ως εξής: 

Ι. Καθηγητής 370 ευρώ 

ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 330 ευρώ 

ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 276 ευρώ 

ΙV. Λέκτορας 180 ευρώ 

ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 3205/2003. 

στ. Έξοδα παράστασης στους ∆ιευθυντές Τοµέων και 
στον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων οριζόµενα σε 
εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. 

ζ. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3205/2003. 

η. Τα ποσά των περιπτώσεων Ι των στοιχείων β΄, 
γ΄και 
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δ΄της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά 
ενενήντα (90) ευρώ µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε 
ετών υπηρεσίας. 

3. Η συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
των επιδοµάτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της 
προηγούµενης παραγράφου εξετάζεται και 
αποφασίζεται από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του 
Α.Σ.Ε.Ι. κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης, τον Ιούνιο κάθε έτους, από το 
ενδιαφερόµενο µέλος του ∆ιδακτικού Προσωπικού. 
Στη δήλωση αυτή εξειδικεύονται οι διδακτικές του 
υποχρεώσεις, η ενδεχόµενη συµµετοχή του σε 
συνέδρια, η ερευνητική του δραστηριότητα και η 
συµµετοχή του σε σχετικά προγράµµατα.» [2] 

 

4. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. 
των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται ανά βαθµίδα ως γινόµενο 
του εκάστοτε βασικού µισθού του µέλους ∆.Ε.Π. 
Α.Σ.Ε.Ι. της βαθµίδας του Λέκτορα, επί τους 
κατωτέρω συντελεστές ως εξής: 

Βαθµίδα  Κλάδος Ι  Κλάδος ΙΙ 

ΠΕ   ΠΕ  ΤΕ 

∆   0,86   0,80  0,75 

Γ   0,90   0,85  0,80 

Β   0,94   0,90  0,85 

Α   0,98   0,95  0,90 

 

5. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης 
παραγράφου, στα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. 
παρέχονται και τα εξής επιδόµατα και αποζηµιώσεις 
κατά µήνα: 

α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο ορίζεται σε 
ποσοστό επί του βασικού µισθού τους, σύµφωνα µε 
τα όσα ισχύουν κάθε φορά για τα µέλη ∆.Ε.Π. των 
Α.Σ.Ε.Ι. 

β. Μηνιαία οικογενειακή παροχή, µηνιαίο επίδοµα 
µεταπτυχιακών σπουδών, επίδοµα εορτών 
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, σύµφωνα µε τα 
όσα ισχύουν κάθε φορά για τους µόνιµους δηµόσιους 
διοικητικούς υπαλλήλους. 

γ. Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και 
εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός 
του Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν 
ογδόντα (180,00) ευρώ µηνιαίως για την κατηγορία 
ΠΕ του Κλάδου Ι, στο ποσό των εκατόν είκοσι 
(120,00) ευρώ µηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του 
Κλάδου ΙΙ και στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) 
ευρώ µηνιαίως για την κατηγορία ΤΕ του Κλάδου ΙΙ. 

δ. Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και 
ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής σε συνέδρια, 
η οποία ορίζεται στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ 
µηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του Κλάδου Ι, στο 
ποσό των εβδοµήντα (70,00) ευρώ µηνιαίως για την 
κατηγορία ΠΕ του Κλάδου ΙΙ και στο ποσό των εξήντα 
(60,00) ευρώ µηνιαίως για την κατηγορία ΤΕ του 
Κλάδου ΙΙ. 

ε. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος 
χορηγείται ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση 
µεταδιδακτορικής έρευνας, το οποίο ορίζεται στο 
ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ µηνιαίως για τα 
µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι και στο ποσό των ογδόντα 
(80,00) ευρώ για τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου ΙΙ. 

στ. Τα επιδόµατα και οι µηνιαίες αποζηµιώσεις που 
προβλέπονται από τις προηγούµενες περιπτώσεις γ΄, 
δ΄ και ε΄ προσαυξάνονται κατά δεκατέσσερα (14,00) 
ευρώ για κάθε πενταετία πραγµατικής υπηρεσίας 
που συµπληρώνεται στην καταληκτική βαθµίδα 
ύστερα από την µε οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε 
αυτή. 

6. Οι αποδοχές και τα επιδόµατα των µελών ∆.Ε.Π. 
και των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. περικόπτονται 
κατά τις ηµέρες της συλλογικής ή ατοµικής αποχής 
από τα καθήκοντά τους (διδακτικά και εξεταστικά). 

7. Τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. που τοποθετούνται σε 
θέσεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄ 
λαµβάνουν, πέραν των αποδοχών που 
προβλέπονται για τις θέσεις αυτές, το ένα τρίτο (1/3) 
του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών και 
επιδοµάτων (πλην της οικογενειακής παροχής) της 
βαθµίδας στην οποία ανήκουν, όπως αυτές 
προσδιορίζονται πιο πάνω, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 
2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄). Η οικογενειακή παροχή 
καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
12 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄). 

«8. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των 
διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 
προκύπτουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές 
µικρότερες από αυτές που ελάµβαναν οι δικαιούχοι 
πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου, η 
τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική µέχρι την 
κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων 
αποδοχών. Για τον υπολογισµό της τυχόν 
προσωπικής διαφοράς δεν λαµβάνονται υπόψη τα 
ποσά της οικογενειακής παροχής.» [2] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 31 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού οι 
σπουδαστές των Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. εντάσσονται 
αυτοδικαίως στο  αντίστοιχο έτος σπουδών του 
οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στο αντίστοιχο Τµήµα και στην 
κατεύθυνση - ειδίκευση φοίτησής τους. 

2. Οι Τακτικοί Καθηγητές, που υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., 
Σ.Ν.∆, Σ.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
εντάσσονται αυτοδικαίως σε µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. 
στη βαθµίδα του Καθηγητή, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατέχουν, και στο 
γνωστικό αντικείµενο της έδρας τους. Οι έδρες που 
κατείχαν καταργούνται αµέσως µετά τη σύσταση των 
Τοµέων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
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ένταξης του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
σε αυτούς. 

3. Η ένταξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άµυνας7 µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

4.α. Αµέσως µετά την ανωτέρω απόφαση ένταξης 
των Τακτικών Καθηγητών, συγκροτείται προσωρινό 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
το ∆ιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι., ως πρόεδρο, πέντε µέλη του 
επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. και πέντε καθηγητές που 
ορίζει ο ∆ιοικητής. 

β. Η θητεία του προσωρινού Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου περατώνεται µε τη σύσταση των 
οργάνων, όπως αυτά προβλέπονται στο νόµο αυτόν. 

5. Η σύσταση των Τοµέων, ο καθορισµός των 
γνωστικών τους αντικειµένων και η κατανοµή των 
Εργαστηρίων σε αυτούς, µέχρι τη θέσπιση των 
Οργανισµών των Α.Σ.Ε.Ι., γίνεται κατ' εξαίρεση µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας8, που 
εκδίδεται µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ύστερα από 
πρόταση του προσωρινού Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. 

6. Οι Έκτακτοι Εντεταλµένοι Μόνιµοι Καθηγητές, που 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. κατά την έναρξη 
ισχύος του νόµου αυτού, εντάσσονται αυτοδικαίως σε 
µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, στις οποίες µετατρέπονται οι θέσεις που 
κατέχουν, και στο γνωστικό αντικείµενο της έδρας 
που υπηρετούσαν. 

7. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως Ειδικοί 
Επιστήµονες µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή 
αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν ή µόλις 
συµπληρώσουν διετή υπηρεσία, κρίνονται για ένταξη 
σε µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. και στη βαθµίδα του 
Λέκτορα. Η κρίση γίνεται µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 9, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιµο της 
προϋπηρεσίας τους. Αν η κρίση είναι θετική, 
εντάσσονται σε µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα 
του Λέκτορα που ιδρύονται αυτοδικαίως και 
δικαιούνται µετά την παρέλευση εξαµήνου να 
ζητήσουν νέα κρίση για ένταξη στην επόµενη 
βαθµίδα, µε προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Αν η 
κρίση είναι θετική, ο κρινόµενος εντάσσεται σε µόνιµη 
θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
στην οποία και µετατρέπεται η ήδη κατεχόµενη από 
αυτόν θέση. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν 
εκλεγεί, ο µόνιµος Λέκτορας παραµένει στη θέση του 
και εξελίσσεται σύµφωνα µε το νόµο αυτόν. Εάν 
εκλεγεί άλλος υποψήφιος, ο µόνιµος Λέκτορας 
παραµένει σε προσωποπαγή θέση της βαθµίδας του 
και εξελίσσεται σύµφωνα µε το νόµο αυτόν, ενώ ο 
εκλεγείς διορίζεται σε νέα θέση της επόµενης 
βαθµίδας, η οποία ιδρύεται αυτοδικαίως. Αν η κρίση 
είναι αρνητική, οι µεν Ειδικοί Επιστήµονες µε 
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου παραµένουν 
στις θέσεις που κατέχουν, ασκούν τα καθήκοντα για 

                                                 
7 ΦΕΚ Γ 252/2003 
8 ΦΕΚ Β 50/2004 

τα οποία προσελήφθησαν και διέπονται από το 
προηγούµενο νοµικό και µισθολογικό καθεστώς, οι δε 
Ειδικοί Επιστήµονες µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 
χρόνου παραµένουν στη θέση που κατέχουν µέχρι τη 
λήξη της θητείας τους και διέπονται από το 
προηγούµενο νοµικό και µισθολογικό καθεστώς. 

8. Όσοι υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. κατά την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ως Υφηγητές, 
κρίνονται για ένταξη σε µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. στη 
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η κρίση γίνεται µε 
βάση τα προσόντα της αντίστοιχης βαθµίδας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, αφού ληφθεί 
υπόψη το ευδόκιµο της προϋπηρεσίας τους. Αν η 
κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε µόνιµες θέσεις 
∆.Ε.Π. Επίκουρων Καθηγητών, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν. Αν η κρίση 
είναι αρνητική, εντάσσονται σε µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. 
στη βαθµίδα του Λέκτορα, οι οποίες ιδρύονται 
αυτοδικαίως και εξελίσσονται σύµφωνα µε το νόµο 
αυτόν. 

9.α. Όσοι υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. κατά την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ως Επιµελητές και 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, κρίνονται για 
ένταξη σε µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του 
Λέκτορα. Η κρίση γίνεται µε βάση τα προσόντα της 
αντίστοιχης βαθµίδας, σύµφωνα µε το άρθρο 9, αφού 
ληφθεί υπόψη το ευδόκιµο της προϋπηρεσίας τους. 
Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε µόνιµες 
θέσεις ∆.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες µετατρέπονται 
οι θέσεις που κατείχαν. β. Όσοι από τους 
εντασσόµενους κατά την προηγούµενη 
υποπαράγραφο έχουν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία 
στη Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι., µπορούν µε αίτησή τους να 
ζητήσουν να κριθούν για εξέλιξη στην αµέσως 
επόµενη βαθµίδα, µε προκήρυξη της αντίστοιχης 
θέσης. Οι υπόλοιποι που εντάσσονται στη βαθµίδα 
αυτή διατηρούν το ίδιο δικαίωµα όταν 
συµπληρώσουν τρία έτη προϋπηρεσίας. Η κρίση 
γίνεται µε βάση τα προσόντα της αντίστοιχης 
βαθµίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9. 
Αν η κρίση είναι θετική, ο κρινόµενος εντάσσεται σε 
µόνιµη θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, στην οποία και µετατρέπεται η ήδη 
κατεχόµενη από αυτόν θέση. Εάν κανείς από τους 
υποψηφίους δεν εκλεγεί, ο µόνιµος Λέκτορας 
παραµένει στη θέση του και εξελίσσεται σύµφωνα µε 
το νόµο αυτόν. Εάν εκλεγεί άλλος υποψήφιος, ο 
µόνιµος Λέκτορας παραµένει σε προσωποπαγή θέση 
της βαθµίδας του και εξελίσσεται σύµφωνα µε το 
νόµο αυτόν, ενώ ο εκλεγόµενος διορίζεται σε θέση 
της επόµενης βαθµίδας, η οποία ιδρύεται 
αυτοδικαίως. 

γ. Όσοι από τους αναφερόµενους στην 
υποπαράγραφο α΄ κριθούν αρνητικά, εντάσσονται 
αυτοδικαίως ως µόνιµοι σε θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. του 
Κλάδου Ι ή II, στις οποίες µετατρέπονται οι ήδη 
κατεχόµενες από αυτούς θέσεις, σύµφωνα µε αυτά 
που ορίζονται στο άρθρο 22. Οι εντασσόµενοι 
ασκούν τα καθήκοντα που ασκούσαν µέχρι τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού. 

10.α. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως Επιµελητές, 
που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, 
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εφόσον έχουν συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν 
τριετία στη θέση αυτή, εντάσσονται αυτοδίκαια ως 
µόνιµοι σε θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. του Κλάδου Ι ή II, στις 
οποίες µετατρέπονται οι ήδη κατεχόµενες από 
αυτούς θέσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
22 και ασκούν τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν 
µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ή µπορούν, µε 
αίτησή τους, να παραµείνουν σε προσωποπαγείς 
θέσεις Επιµελητών και διέπονται από το 
προηγούµενο νοµικό και µισθολογικό καθεστώς. 

β. Για όσους Επιµελητές του εδαφίου α΄ αποκτήσουν 
διδακτορικό δίπλωµα, εφαρµόζεται η ρύθµιση του 
σηµείου α΄ της παραγράφου 9. 

11.α. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως Μόνιµοι 
Καθηγητές µε σχέση δηµοσίου δικαίου αορίστου 
χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές, που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, κρίνονται για ένταξη σε 
µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Λέκτορα. Η 
κρίση γίνεται µε βάση τα προσόντα της αντίστοιχης 
βαθµίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, 
αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιµο της προϋπηρεσίας 
τους. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε µόνιµες 
θέσεις ∆.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες µετατρέπονται 
οι θέσεις που κατείχαν. Αν η κρίση είναι αρνητική, 
εφόσον έχουν συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν 
τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, εντάσσονται 
αυτοδικαίως σε µόνιµες θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή 
II, στις οποίες µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 και ασκούν 
τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν µέχρι τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού. 

β. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως Μόνιµοι 
Καθηγητές µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές, που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, κρίνονται για ένταξη σε 
µόνιµες θέσεις ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Λέκτορα. Η 
κρίση γίνεται µε βάση τα προσόντα της αντίστοιχης 
βαθµίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, 
αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιµο της προϋπηρεσίας 
τους. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε µόνιµες 
θέσεις ∆.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες µετατρέπονται 
οι θέσεις που κατείχαν. Αν η κρίση είναι αρνητική, 
εφόσον έχουν συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν 
τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, κρίνονται για ένταξη 
σε µόνιµες θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II. Η κρίση 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22, 
αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιµο της προϋπηρεσίας 
τους. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε µόνιµες 
θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν. Αν η κρίση 
είναι αρνητική, παραµένουν στη θέση που κατέχουν, 
ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθησαν 
και διέπονται από το προηγούµενο νοµικό και 
µισθολογικό καθεστώς. 

12.α. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως Μόνιµοι 
Καθηγητές µε σχέση δηµοσίου δικαίου αορίστου 
χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές που δεν είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, εφόσον έχουν 
συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν τριετή 
υπηρεσία στη θέση αυτή, εντάσσονται αυτοδικαίως 

σε µόνιµες θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 22 και ασκούν τα καθήκοντα 
που ήδη ασκούσαν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού. 

β. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως Μόνιµοι 
Καθηγητές µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές που δεν είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, εφόσον έχουν 
συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν τριετή 
υπηρεσία στη θέση αυτή, κρίνονται για ένταξη σε 
µόνιµες θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II. Η κρίση 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22, 
αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιµο της προϋπηρεσίας 
τους. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε µόνιµες 
θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν. Αν η κρίση 
είναι αρνητική, παραµένουν στη θέση που κατέχουν, 
ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθησαν 
και διέπονται από το προηγούµενο νοµικό και 
µισθολογικό καθεστώς. 

γ. Για όσους καθηγητές, από αυτούς που 
αναφέρονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ 
αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωµα, εφαρµόζεται η 
παράγραφος 11. 

13.α. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως διδάσκοντες µε 
σχέση δηµοσίου δικαίου ορισµένου χρόνου (τριετή 
θητεία) και µηνιαία αντιµισθία, που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, εφόσον έχουν 
συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν τριετή 
υπηρεσία στη θέση αυτή, και καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, κρίνονται για ένταξη σε µόνιµες 
θέσεις ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Λέκτορα. Η κρίση 
γίνεται µε βάση τα προσόντα της αντίστοιχης 
βαθµίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, 
αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιµο της προϋπηρεσίας 
τους. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε µόνιµες 
θέσεις ∆.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες µετατρέπονται 
οι θέσεις που κατείχαν. 

β. Αν η κρίση είναι αρνητική, εφόσον έχουν 
συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν τριετή 
υπηρεσία στη θέση αυτή, εντάσσονται αυτοδικαίως 
σε µόνιµες θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 22, και ασκούν τα καθήκοντα 
που ήδη ασκούσαν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού. 

14. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως διδάσκοντες µε 
σχέση δηµοσίου δικαίου ορισµένου χρόνου (τριετή 
θητεία) και µηνιαία αντιµισθία, που δεν είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, εφόσον έχουν 
συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν τριετή 
υπηρεσία στη θέση αυτή και καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, εντάσσονται αυτοδικαίως σε 
µόνιµες θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 22 και ασκούν τα καθήκοντα 
που ήδη ασκούσαν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού. 
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15. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. ως µόνιµοι 
παρασκευαστές µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ως 
µόνιµοι υπάλληλοι µε σχέση δηµοσίου δικαίου, που 
ασκούν καθήκοντα παρασκευαστή και είναι κάτοχοι 
πτυχίου Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., εφόσον έχουν 
συµπληρώσει ή όταν συµπληρώσουν τριετή 
υπηρεσία στη θέση αυτή και καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, εντάσσονται αυτοδικαίως σε 
µόνιµες θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλάδου Ι ή II, στις οποίες 
µετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 22, και ασκούν τα καθήκοντα 
που ήδη ασκούσαν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού. 

16. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται 
στο ∆ιδακτικό - Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου και ωριαία αντιµισθία, το 
οποίο συνεχίζει να διέπεται από το καθεστώς µε το 
οποίο προσλήφθηκε. Κατ' εξαίρεση µέχρι την 31η 
Αυγούστου του επόµενου ηµερολογιακού έτους από 
το ακαδηµαϊκό έτος έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, 
τα Α.Σ.Ε.Ι. θα µπορούν να προσλαµβάνουν ∆ιδακτικό 
- Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου και ωριαία αντιµισθία. 

 «Η προθεσµία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 16 
του άρθρου 31 του ν. 3187/2003 παρατείνεται µέχρι 
την 31η Αυγούστου 2008.» [4] 

17.α. Οι κρίσεις για τις παραπάνω εντάξεις γίνονται 
µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του 
νόµου αυτού.  

β. Οι κρίσεις για εντάξεις σε θέσεις ∆.Ε.Π., Ε.Ε.∆Ι.Π., 
και κάθε άλλη κατηγορία ∆ιδακτικού - Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού των Α.Σ.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 
αυτό, γίνονται από το Προσωρινό Εκπαιδευτικό 
Συµβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι. Αν δεν υπάρχει µέλος του 
Ε.Σ. µε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό του 
κρινοµένου, καλείται Καθηγητής από άλλο Α.Σ.Ε.Ι. ή 
άλλον εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα της 
ηµεδαπής. Ο καλούµενος εισηγείται και ψηφίζει. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. 

18.α. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης για 
τη σύσταση των Τοµέων και την κατανοµή των 
Εργαστηρίων και µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών 
από την ολοκλήρωση των κρίσεων και των 
αυτοδίκαιων εντάξεων, το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
κατανέµει τα εντασσόµενα µέλη στους Τοµείς και τα 
Εργαστήρια, µέχρι τη θέσπιση του Οργανισµού του 
οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

β. Η κατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού στους 
Τοµείς γίνεται µε κριτήρια το αντικείµενο της µέχρι τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού απασχόλησής τους, τα 
τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τις 
ειδικότερες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 
λειτουργικές ανάγκες του Τοµέα. 

γ. Η κατανοµή των Εργαστηρίων στους Τοµείς γίνεται 
µε κριτήριο τη συνάφεια του Εργαστηρίου µε τα 
γνωστικά αντικείµενα του Τοµέα. Προσωρινός 
∆ιευθυντής Εργαστηρίου αναλαµβάνει ο Καθηγητής, 
στην έδρα του οποίου ανήκε το Εργαστήριο. 

δ. Οι εντάξεις του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, εκτός από τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 2 και 6, γίνονται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδονται µέσα σε 
τέσσερις µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου 
αυτού. 

19. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της 
προηγούµενης παραγράφου κινούνται οι κατά τα 
άρθρα 5 και 9 διαδικασίες εκλογής των ∆ιευθυντών 
των Τοµέων και του Κοσµήτορα, καθώς επίσης και 
σύστασης των οργάνων που προβλέπονται από 
αυτά. 

20. Εκλογές και επιλογές ∆ιδακτικού – Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει 
παρέλθει, από την ηµεροµηνία προκήρυξης για την 
πλήρωση των θέσεων µέχρι και την έναρξη ισχύος 
του νόµου αυτού, χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της 
πενταετίας, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το ισχύον 
νοµικό καθεστώς και για τους διοριζόµενους ισχύουν 
ανάλογα οι αντίστοιχες µεταβατικές διατάξεις του 
παρόντος. Αν έχει παρέλθει πενταετία, οι θέσεις 
αυτές θεωρούνται κενές. 21. Οι µισθολογικές 
διατάξεις του άρθρου 30 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 
2004. 

 Όσοι, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, 
κατέχουν προσωποπαγή θέση ή θέση Ε.Ε.∆Ι.Π. σε 
Α.Σ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 
7 έως 15 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003, µπορούν, 
εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο σπουδών 
εντός πενταετίας από τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού, να ζητήσουν την εκλογή τους σε θέση µέλους 
∆.Ε.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 
11 του ν. 3187/2003. [2] 

 

Άρθρο 32 

Τελικές διατάξεις 

1. Η θητεία όλων των Τακτικών Καθηγητών, 
Έκτακτων Εντεταλµένων Μόνιµων Καθηγητών, 
Υφηγητών, Επιµελητών, Ειδικών Επιστηµόνων, 
Μόνιµων Καθηγητών, Καθηγητών αορίστου χρόνου, 
Καθηγητών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µε 
µηνιαία αντιµισθία, Ειδικών Καθηγητών και 
Παρασκευαστών, που υπηρετούν κατά την έναρξη 
ισχύος του νόµου αυτού, παρατείνεται αυτοδικαίως 
µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των κρίσεων 
και ένταξής τους στους Τοµείς, σύµφωνα µε το άρθρο 
31, στις θέσεις που δηµιουργούνται µε την 
αναδιάρθρωση των Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. 

2.α. Οι υφιστάµενες δυο κενές Έδρες Τακτικών 
Καθηγητών ή Έκτακτων Εντεταλµένων Μόνιµων 
Καθηγητών στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων 
µετατρέπονται σε θέσεις Επίκουρων Καθηγητών 
µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. Οι υφιστάµενες δώδεκα κενές 
Έδρες Τακτικών Καθηγητών ή Έκτακτων 
Εντεταλµένων Μόνιµων Καθηγητών στη Σχολή 
Ικάρων µετατρέπονται ως εξής: οι δυο σε θέσεις 
Καθηγητών µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι., οι τέσσερις σε 
θέσεις Επίκουρων Καθηγητών µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. 
και οι έξι σε θέσεις Λεκτόρων µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. 
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β. Οι κενές θέσεις Ειδικών Επιστηµόνων και 
Επιµελητών στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. µετατρέπονται σε 
θέσεις Λεκτόρων µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γ. Οι κενές 
θέσεις του λοιπού ∆ιδακτικού - Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. µετατρέπονται 
σε θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. 

δ. Οι κενές θέσεις Παρασκευαστών Εργαστηρίων 
που υπάρχουν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.∆., Σ.Ι. µετατρέπονται 
σε θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. Α.Σ.Ε.Ι. 

3. Μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόµενα από τον 
παρόντα νόµο προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές 
αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες 
σχετικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 33 

α. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί ΑΣΕΙ 
αναφέρεται ο όρος «Πρόεδρος Ακαδηµαϊκών 
Θεµάτων», νοείται εφεξής ο Κοσµήτορας. 
 
β. Η θητεία των υφιστάµενων αιρετών οργάνων στα 
ΑΣΕΙ εξακολουθεί να ισχύει έως τη λήξη της.  
 
γ. Όπου στις κείµενες διατάξεις περί ΑΣΕΙ αναφέρεται 
ο όρος «∆ιεύθυνση Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης», 
νοείται εφεξής η Κοσµητεία. 
 
δ. ∆ιαδικασίες εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και 
µονιµοποίησης του ∆ιδακτικού - Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, στις οποίες έχουν συγκροτηθεί και 
αποφασίσει/γνωµοδοτήσει τα αντίστοιχα όργανα, 
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το προϊσχύον θεσµικό 
πλαίσιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του παρόντος νόµου. [Παράγραφος 24 , 
Αρθρου 88, «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 
3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) «Ανώτατα Στρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ)»που συµπεριελήφθη 
στο Νόµο για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ 
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 
∆ΥΝΑΜΕΩΝ», 2010. [5] 
 
 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή 
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του 
ως νόµου του Κράτους. 
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Νοµολογία περί ΑΣΕΙ,  
Κατάλογος Νόµων, Π∆ και Υπ. Αποφάσεων έως την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος 

 

2003 
• ΦΕΚ A 233/07.10.2003  Ν.3187/2003, Περί ΑΣΕΙ 
• ΦΕΚ Γ 252/24.10.2003  Ενταξη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Α.Σ.Ε.Ι., στην βαθµίδα του 

Καθηγητή 

2004 

• ΦΕΚ B 50/16.01.2004 Σύσταση των Τοµέων κάθε Α.Σ.Ε.Ι., Καθορισµός των Γνωστικών τους  
• ΦΕΚ B 347/17.02.2004 Προγραµµατισµός - προκήρυξη θέσεων ∆ΕΠ ΑΣΕΙ 
• ΦΕΚ Γ 16/23.01.2004  Ενταξη µελών διδακτικού προσωπικού ΑΣΕΙ σε µόνιµες θέσεις. 
• ΦΕΚ Γ 52/18.02.2004  Κατανοµή µελών ∆ΕΠ ΑΣΕΙ στους Τοµείς 
• ΦΕΚ Γ 150/27.05.2004 Ενταξη Ειδικών Επιστηµόνων σε βαθµίδα Λέκτορα (σε συνέχεια ΦΕΚ Γ 

16) 

2005 • ΦΕΚ Α 189, 2/8/2005 Νόµος 3374/2005. ∆ιασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση  
• ΦΕΚ A 278/09.11.2005 Ν.3413/2005 Τροπολογίες του Ν. 3187/2003 περί ΑΣΕΙ 

2006 

• ΦΕΚ Α 41, 27/2/2006 Νόµος 3443/2006. (Περί τοπικών συµβουλίων Νέων και άλλων διατάξεων). 
Τροποποιητικό άρθρο στον 3413/2005 για την ένταξη διαδικασιών αξιολόγησης και στα ΑΣΕΙ. 

• ΦΕΚ A 76/10.04.2006  Π∆ 73/2006, ∆ιάρθρωση, αρµοδιότητες και στελέχωση των Γενικών 
∆ιευθύνσεων ΥΠΕΘΑ 

• ΦΕΚ B 1262/08.09.2006 Καθορισµός τρόπου λειτουργίας και εκτέλεσης των αποφάσεων του 
ΣΑΑΣΕ 

2007 

• ΦΕΚ A 26/9.2.2007 Νόµος 3528/2007 - ο νέος δηµοσιο-υπαλληλικός κώδικας, ο οποίος αφορά 
µερικώς και τα µέλη ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΣΕΙ 

• ΦΕΚ Α 85/24/4/2007 Π∆ 70 Τροποποίηση του π.δ. 73/2006, ∆ιάρθρωση, αρµοδιότητες και 
στελέχωση των Γενικών ∆ιευθύνσεων: ...  περί ∆Ι∆ΕΑΠ 

• ΦΕΚ A 130/08.06.2007 Νόµος 3577/2007 περί δηµιουργίας φορέα διαχείρισης προγράµµατος δια 
βίου µάθησης..... Περιέχει τροπολογία (Αρθρο 29) στους Ν. 3178/2003 και 3413/2005 περί ΑΣΕΙ 

• ΦΕΚ B 846/30.05.2007 Θπουργική Απόφαση για τη Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού ΥΠΕΘΑ * 
και Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση της (9.11.2011)  

2008 • ΦΕΚ B 696/21.04.2008 Κοινή υπουργική απόφαση για την αποζηµίωση του Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ) που αφορά τα ΑΣΕΙ 

2010 

• ΦΕΚ A 99/30.06.2010 Προεδρικό ∆ιάταγµα 61,  Οργανισµός Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων 
• ΦΕΚ Α167/24.09.2010 Νόµος 3883, περί Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των 

Ενόπλων ∆υνάµεων − Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς 
διατάξεις (περιλαµβάνει το Αρθρο 88, περί Τροποποίησης διατάξεων του ν.3187/2003, ΦΕΚ 
233/Α΄) 

2011 

• ΦΕΚ Β 879/18.5.2011  Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθµ. Φ.330/157993 Σ.2636 ) σχετική µε 
θέµατα Οργάνωσης και ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ. 

• ΦΕΚ Α 195/6.9.2011 Νέος Νόµος 4009/2011 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης: ∆οµή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων.... και η πρώτη τροποποίησή του µε το Αρθρο 47 στο Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 
228/2.11.11) 

2012 
• ΦΕΚ Α 159/10.8.2012. Νέες ρυθµίσεις θεµάτων ΑΕΙ (Ν. 4076/2012) - τροποποιήσεις στον Νόµο 

4009/2011 

2013 
• ΦΕΚ Α 193/17.9.2013. Ν. 4186/2013, αρθρο 51: Τροποποιήσεις στον Ν. 3187/2003 (θέµατα 

κατηγοριών διδακτικού πορσωπικού µε σύµβαση και προσεπικύρωση αποφάσεων εκλεκτορικών 
σωµάτων από το ∆ιοικητή του ΑΣΕΙ) 

• ΦΕΚ Α 216/11.10.2013. Ν.4199/2013, Αρθρο 124, εδάφιο ∆., Τροποποίηση στην παραπάνω 
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τροποποίηση....  (πενταµελής επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων) 

    
  
  Γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ 

  
• ΝΣΚ 273 / 2006 Περί Υπηρεσιακής κατάστασης µελών ∆ΕΠ/ ΕΕ∆ΙΠ ΑΣΕΙ 
• ΝΣΚ 216 / 2007 Περί διαδικασιών ένταξης Ειδικών Επιστηµόνων κ.α.  

  Λοιπή Νοµοθεσία που αφορά και µέλη ∆ΕΠ ΑΣΕΙ (ασφαλιστικά, κ.α.) 

  
• ΦΕΚ Α 272/2006, N. 3518/2006 - Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και ρύθµιση 

άλλων θεµάτων 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   

 

ΦΕΚ 1262/2006, Αριθ. 81945 (2) 

Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας και 
εκτέλεσης αποφάσεων του Συµβουλίου 
Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 
Α΄), όπως αντικαταστάσθηκε από το άρθρο 5 του ν. 
3413/2005 (ΦΕΚ 278/Α) «Τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ)». 

β. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 
2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, η 
οποία ανέρχεται σε ποσό 3.000 € σε βάρος Π/Υ 
ΓΕΕΘΑ (ΕΦ 11120 ΚΑΕ 0515). 

γ. Τη Γνωµάτευση µε αριθµό 3 της 17ης/16.6.2006 
της Συνεδρίασης του Συµβουλίου των Αρχηγών 
Γενικών Επιτελείων και τις σχετικές προτάσεις των 
Γ.Ε. και του ΓΕΕΘΑ, αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1 

1. Το Συµβούλιο Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και 
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ), τελεί υπό την 
εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. 

2. Η έδρα του ΣΑΑΣΕ βρίσκεται στο Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ). 

3. Το ΣΑΑΣΕ συνεδριάζει στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ΣΑΓΕ. 

΄Αρθρο 2 

1. Στο ΣΑΑΣΕ προεδρεύει ο Α/ΓΕΕΘΑ, ή νόµιµος 
αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος του ΣΑΑΣΕ έχει τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α. Είναι ο εκπρόσωπος του σε κάθε Όργανο και κάθε 
Αρχή. 

β. Έχει τη γενική εποπτεία και το συντονισµό της 
λειτουργίας του. 

γ. Εποπτεύει τις επιστηµονικές επιτροπές του άρθρου 
4, παρ. 4 εδ. β΄, που συγκροτούνται και λειτουργούν 
στα πλαίσια του ΣΑΑΣΕ, για υποβοήθηση του έργου 
του. 

δ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις, καταρτίζει την 
ηµερησία διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και 
µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του 
ΣΑΑΣΕ. 

2. Εφόσον παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΣΑΑΣΕ ο 
ΥΕΘΑ, προεδρεύει. 

3. Τα µέλη της παρ. 2 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 6 
ν. 3187/2003, ορίζονται από τους ΥΕΘΑ και ΥΠΕΠΘ, 
µε προοπτική τριετίας, η οποία ανανεώνεται ανά 
έτος. 

Άρθρο 3 

1. Οι αποφάσεις του ΣΑΑΣΕ λαµβάνονται από τα 
µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου, µε απόλυτη 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου. 

2. Στις συνεδριάσεις µπορούν να συµµετέχουν 
κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, άνευ 
δικαιώµατος ψήφου, εκτός των αναφεροµένων στην 
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3187/2003 και οι 
∆ιοικητές των ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και άλλων Στρατιωτικών 
Σχολών, καθώς και ο ∆ιευθυντής ΓΕΕΘΑ/∆ΕΚΠ. 

3. Το ΣΑΑΣΕ συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις, 
εφόσον παρίστανται τα 4/5 των µελών του, µε 
υποχρεωτική την παρουσία του Προέδρου και του 
Α/ΓΕ, του οποίου τα θέµατα συζητούνται, ή των 
νόµιµων αναπληρωτών τους. 

4. Το ΣΑΑΣΕ συνεδριάζει, µία φορά κάθε εξάµηνο. 

5. Κατ’ εξαίρεση το ΣΑΑΣΕ µπορεί να συνεδριάζει και 
εκτάκτως, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα λήψης 
αποφάσεων. Η έκτακτη σύγκληση µπορεί να 
προκληθεί από τον Πρόεδρο, κατόπιν έγγραφης 
πρότασης του 2/3 των µελών του. 

Άρθρο 4 

1. Όλες οι αποφάσεις του ΣΑΑΣΕ προσυπογράφονται 
από τον ΥΕΘΑ και κοινοποιούνται στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες. 

2. Όπου απαιτούνται ενέργειες από τα ΓΕ και τα 
ΑΣΕΙ, αυτές είναι εκτελεστές από αυτά. 

3. Όπου απαιτείται περαιτέρω νοµοθετική ρύθµιση, 
µε µέριµνα της Γραµµατείας του, προωθούνται στα 
αρµόδια όργανα, για σύνταξη σχεδίου νοµοθετικής 
ρύθµισης και περαιτέρω ενέργειες. 

4. Το ΣΑΑΣΕ για την εκπλήρωση της αποστολής του, 
µπορεί να συνεργάζεται µε το Εθνικό Συµβούλιο 
Παιδείας, Ιδρύµατα, επιστηµονικούς, ερευνητικούς 
και εκπαιδευτικούς Οργανισµούς και φορείς του 
εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης στα πλαίσια 
του ΣΑΑΣΕ και προκειµένου να υποβοηθείται το έργο 
του και να καταρτίζονται εισηγήσεις επί 
συγκεκριµένων θεµάτων, µπορούν µε απόφαση του 
Προέδρου, να συγκροτούνται και να λειτουργούν 
Επιστηµονικές Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας, εφόσον 
αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Άρθρο 5 

1. Το ΣΑΑΣΕ, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, 
που αναφέρονται στο Άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 
3413/2005, ειδικότερα αποφασίζει: 

α. Για τη κατανοµή − διάθεση πιστώσεων στα ΑΣΕΙ 
καιλοιπές Στρατιωτικές Σχολές, µέσω των οικείων ΓΕ, 
επί του εκπαιδευτικού έργου και ειδικότερα: 

(1) Για τις κάθε είδους απαιτούµενες δαπάνες, για 
δηµιουργία και υποστήριξη Προγραµµάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από τα ΑΣΕΙ. 

(2) Για τον καθορισµό των σπουδαστών των ΠΜΣ και 
τη συµµετοχή ή µη, σε αυτά, αποφοίτων άλλων 



Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας περί ΑΣΕΙ  Ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης: 11/10/2013 

Επιµέλεια Ν.Μελανίτης 26 

Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, εφόσον υπάρξει 
παρόµοια δυνατότητα στο µέλλον. 

(3) Για την επιστηµονική έρευνα και τα ερευνητικά 
προγράµµατα. 

(4) Για τη διάθεση των πιστώσεων, που απαιτούνται 
για τη συνεργασία µεταξύ ΑΣΕΙ και ΑΕΙ εσωτερικού, 
για εκπόνηση ΠΜΣ και ερευνητικών προγραµµάτων. 

(5) Για την υλικοτεχνική υποδοµή που είναι 
απαραίτητη για τα παραπάνω. 

β. Για την αναγκαιότητα ίδρυσης, θέσεων 
εκπαιδευτικού προσωπικού, στα ΑΣΕΙ και λοιπές 
Στρατιωτικές Σχολές. 

γ. Για τη διάθεση πιστώσεων, καθώς και για τον 
τρόπο λειτουργίας των επιτροπών της παρ. εδ, γ΄ 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 

δ. Για τον καθορισµό του πλαισίου λειτουργίας ΠΜΣ 
στα ΑΣΕΙ, τη δυνατότητα συνεργασίας τους µε ΑΕΙ 
εσωτερικού − εξωτερικού και µε τις ΣΕΘΑ −Α∆ΙΣΠΟ, 
καθώς και για τα γνωστικά αντικείµενα και την 
έκδοση των µεταπτυχιακών τίτλων. 

2. Επίσης η σύµφωνη γνώµη του ΣΑΑΣΕ, είναι 
απαραίτητη για την έκδοση του Προεδρικού 
διατάγµατος που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 8 
του ν. 3187/2003. 

Άρθρο 6 

Οι απαιτούµενες για τη λειτουργία του ΣΑΑΣΕ 
δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του 
ΓΕΕΘΑ, στον οποίο εγγράφεται ειδική πίστωση για το 
σκοπό αυτό. 

Άρθρο 7 

1. Για τις ανάγκες Γραµµατειακής υποστήριξης του 
ΣΑΑΣΕ, ιδρύεται Γραµµατεία υπό το ΓΕΕΘΑ/∆ΕΚΠ και 
αποτελεί το συντονιστικό φορέα για την εισαγωγή 
θεµάτων στο ΣΑΑΣΕ, µετά από σχετικές εισηγήσεις 

− προτάσεις των Γ.Ε. 

2. Η σύνθεση, η οργάνωση και οι αρµοδιότητες της 
Γραµµατείας περιγράφονται στον ΚΟΛ/ΓΕΕΘΑ και 
ειδικότερα: 

α. Για τις ανάγκες του ΣΑΑΣΕ, τηρείται ιδιαίτερο 
πρωτόκολλο εισερχόµενης και εξερχόµενης 
αλληλογραφίας. 

β. Η Γραµµατεία παραλαµβάνει τα θέµατα και 
εισηγείται προς τον Α/ΓΕΕΘΑ για την εξέτασή τους, 
τον ορισµό των εισηγητών των θεµάτων και τον 
καθορισµό του χρόνου σύγκλησής του. Επίσης 
µεριµνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων, την 
τήρηση πρακτικών και την κοινοποίηση των 
αποφάσεων στους αρµόδιους φορείς. 

γ. Μετά τη σχετική απόφαση του Προέδρου, 
καταρτίζεται Ηµερησία ∆ιάταξη (Η∆), µε τα θέµατα 
που θα συζητηθούν, η οποία κοινοποιείται στα µέλη 
και τους συµµετέχοντες σε αυτό, τουλάχιστον τρεις 
(3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Στη 
συνεδρίαση δύναται να συζητηθούν και θέµατα εκτός 
Η∆, µε τη σύµφωνη γνώµη του συνόλου των µελών. 

3. Εφόσον από τις υφιστάµενες συνθήκες, απαιτηθεί 
σύσταση ανεξάρτητης γραµµατείας για τις ανάγκες 
του ΣΑΑΣΕ, αυτή συγκροτείται µε απόφαση του 

Α/ΓΕΕΘΑ, ως ανεξάρτητο όργανο υπό τον Β΄ Κλάδο 
του ΓΕΕΘΑ. 

Άρθρο 8 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δηµοσίευσή της. 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 
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ΦΕΚ Β 347/2004, Αριθ. Φ. 400/4/80286 Σ.70 (2) 

Προγραµµατισµός - Προκήρυξη Θέσεων Μελών 
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) 
στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε µε το άρθρο 
27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997. 

β. Το άρθρο 10 του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) 
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα». 

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
δηµιουργείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1 

Υποβολή προτάσεων νέων θέσεων ∆.Ε.Π. στο 
Α.Σ.Ε.Ι. 

1. Οι ∆ιευθυντές Τοµέων εισηγούνται στο 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο τις νέες θέσεις µελών ∆.Ε.Π. 
του Α.Σ.Ε.Ι., για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, το 
αργότερο µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 
Για εκείνους τους Τοµείς όπου δεν υπάρχει 
∆ιευθυντής και έχει οριστεί συντονιστής, την 
εισήγηση κάνει ο Κοσµήτορας. 

2. To Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του κάθε Α.Σ.Ε.Ι. 
αποφα σίζει βάσει των προτάσεων των ∆ιευθυντών 
των αντίστοιχων Τοµέων ή του Κοσµήτορα. Οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να είναι τεκµηριωµένες και 
να περιλαµβάνουν, για κάθε προτεινόµενη προς 
προκήρυξη θέση, τον Τοµέα στον οποίο ανήκει, το 
γνωστικό αντικείµενο της θέσης και τη βαθµίδα στην 
οποία προκηρύσσεται. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν 
επίσης τη σειρά προτεραιότητας των υπό προκήρυξη 
θέσεων. 

3. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του κάθε Α.Σ.Ε.Ι. 
εισηγείται στη συνέχεια προς το οικείο Γενικό 
Επιτελείο για τον προγραµµατισµό των προκηρύξεων 
νέων θέσεων ∆.Ε.Π., το αργότερο µέχρι τη 15η 
Οκτωβρίου κάθε έτους. 

4. Ο µέγιστος αριθµός προκηρύξεων τις οποίες 
µπορεί να προτείνει το Α.Σ.Ε.Ι., στο πλαίσιο του 
ετήσιου προγραµµατισµού, περιορίζεται σε ποσοστό 
έως και 20% των υπηρετούντων σε αυτό µελών 
∆.Ε.Π.. 

5. Ειδικά για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο 
περιορισµός της παραγράφου 4 δεν ισχύει για τα έτη 
2004-2008. 

Άρθρο 2 

Έγκριση νέων θέσεων ∆.Ε.Π. στο Α.Σ.Ε.Ι. 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου Γενικού 
Επιτελείου, η οποία υποβάλλεται µέχρι την 5η 
Νοεµβρίου, καθορίζεται µέχρι το τέλος Νοεµβρίου 
κάθε ακαδηµαϊκού έτους ο αριθµός νέων θέσεων 
∆.Ε.Π. που δικαιούται να προκηρύξει κάθε ΑΣΕΙ, 
κατά το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Η απόφαση 

αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 3 

Προκηρύξεις νέων θέσεων ∆.Ε.Π. 

1 . Οι προκηρύξεις θέσεων ∆.Ε.Π. κάθε Α.Σ.Ε.Ι. θα 
πρέπει να είναι εναρµονισµένες µε την αρχική 
πρόταση που υποβάλλεται από το Α.Σ.Ε.Ι., κατά την 
αρχική φάση του προγραµµατισµού. 

2. Οι προκηρύξεις των θέσεων προωθούνται από τον 
Υπουργό Εθνικής Άµυνας για δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου του εκπαιδευτικού έτους κατά το οποίο 
υποβλήθηκαν. 

Άρθρο 4 

Ειδικά θέµατα 

1. Οι πιστώσεις που χορηγούνται στα Α.Σ.Ε.Ι. για την 
προκήρυξη θέσεων ∆.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραµµατισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
αυτά για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού 
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, κατά το άρθρο 24 
του Ν. 3187/ 2003. Οι πιστώσεις αυτές ανήκουν 
αποκλειστικά στο Α.Σ.Ε.Ι. στο οποίο χορηγήθηκαν. 

2. θέσεις µελών ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. που παραµένουν 
κενές λόγω άγονης εκλογής, µη αποδοχής εκλογής, 
παραίτησης ή θανάτου ή συνταξιοδότησης, 
επαναπροκηρύσσονται αµέσως, ανεξαρτήτως 
βαθµίδας και εκτός προγραµµατισµού, 
διατηρούµενης της σχετικής πίστωσης. Οι θέσεις 
αυτές προκηρύσσονται στον ίδιο Τοµέα και σε 
βαθµίδα και γνωστικό αντικείµενο που αποφασίζει το 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι. 

3. Εξαιρούνται των διαδικασιών προγραµµατισµού 
νέων θέσεων όλες οι περιπτώσεις προκηρύξεων 
θέσεων για εξέλιξη των υπηρετούντων µελών ∆.Ε.Π. 
για τις οποίες ακολουθούνται οι διαδικασίες του 
άρθρου 11 του Ν. 3187/2003 καθώς επίσης και οι 
υφιστάµενες κενές θέσεις κατά το άρθρο 32 του Ν. 
3187/2003. 

Άρθρο 5 

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δηµοσίευσή 
της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2004 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

 


