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1. ∆οµικό κύτταρο των ΑΕΙ και βασική ακαδηµαϊκή τους µονάδα, είναι ο τοµέας. Είναι δυνατόν 

µε τεκµηριωµένες αποφάσεις της Συγκλήτου µετά από γνώµη των Γενικών Συνελεύσεων των 
αντίστοιχων Τοµέων και Τµηµάτων και µε βάση τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Ιδρύµατος και των απαιτήσεων διεπιστηµονικής προσέγγισης των σύγχρονων τεχνικών, 
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων: 
(α) τοµείς του Ιδρύµατος να κατατέµνονται, να συγχωνεύονται, να µετονοµάζονται ή και να 

καθίστανται διατµηµατικοί 
(β) εργαστήρια τοµέων ή τµηµάτων να καθίστανται διατµηµατικά ή και εργαστήρια του 

Ιδρύµατος 
(γ) τοµείς του Ιδρύµατος να συγκροτούν µε βάση τις ανάγκες της κοινωνίας ειδικά 

διεπιστηµονικά προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών τα οποία να οδηγούν σε αυτοτελές 
δίπλωµα. Στο βαθµό κατά τον οποίο τα ειδικά αυτά προγράµµατα εξασφαλίζουν επαρκή 
χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για µία τουλάχιστον εξαετία, µπορούν 
να δέχονται νεοεισαγόµενους σπουδαστές µε τις θεσµισµένες γενικές διαδικασίες 
εισαγωγικών εξετάσεων. 

2. Για κάθε ζήτηµα το οποίο αφορά στην εκπλήρωση της αποστολής ενός ΑΕΙ όπως αυτή 
ορίζεται από τον Νόµο Πλαίσιο 1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία των ΑΕΙ και τους 
σχετικούς µετέπειτα νόµους και για το οποίο απαιτείται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ή 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων µετά από υποβολή στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των αρµοδίων ακαδηµαϊκών 
οργάνων, η ύπαρξή τους και οι αποφάσεις τους βεβαιούνται µε ειδική απόφαση της 
Συγκλήτου η οποία διαβιβαζόµενη στο Υπουργείο καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών 
διατάξεων. 

3. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή µε τεκµηριωµένη απόφαση της Συγκλήτου µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης ενός Τµήµατος η κατάτµησή του σε δύο αυτοτελή 
όµοια τµήµατα, εφ' όσον εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για άρτια 
λειτουργία τους, προκειµένου να τελείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπαιδευτική και 
ερευνητική τους λειτουργία και να αξιοποιείται αποδοτικά όλο το διδακτικό και ερευνητικό 
τους δυναµικό. 

4. Είναι δυνατόν µε απόφαση της Συγκλήτου ΑΕΙ να ιδρύεται ένα Ερευνητικό Κέντρο (ΕΚ) του 
Ιδρύµατος το οποίο να στελεχώνεται, µετά από τεκµηριωµένη έκφραση ενδιαφέροντός τους, 
από µέλη ∆ΕΠ των Τµηµάτων του για µία θητεία αποκλειστικής ερευνητικής απασχόλησής 
τους τριών χρόνων, δυνάµενη να ανανεωθεί εφ' όσον αυτό το επιτρέπουν οι διδακτικές 
ανάγκες του Ιδρύµατος. Τα µέλη ∆ΕΠ του ΕΚ χωρίς πρόσθετη αµοιβή εκπονούν σ' αυτό 
ανατεθειµένα ήδη, ή νέα ερευνητικά προγράµµατα στα οποία είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι ή 
κύριοι συνερευνητές. 
Η διαχείριση των προγραµµάτων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ΑΕΙ, ένα 
πρόσθετο όµως 15% από κάθε τέτοιο ερευνητικό πρόγραµµα διατίθεται µέσω του ΕΛΕ για 
την ενίσχυση των µεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύµατος. 
Τα µέλη ∆ΕΠ του ΕΚ µπορούν εφ' όσον το επιθυµούν, να διδάσκουν προπτυχιακά ή 

µεταπτυχιακά µαθήµατα, εάν όµως οι απαιτήσεις των ερευνητικών προγραµµάτων σε συνάρτηση µε 
τους προϋπολογισµούς τους δεν το επιτρέπει τα τρία αυτά χρόνια, η ειδική αποκλειστική ερευνητική 
συµβολή τους ισοδυναµοποιείται µε ειδική και τεκµηριωµένη απόφαση της Συγκλήτου µετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικής του Ιδρύµατος µε το από το νόµο απαιτούµενο εβδοµαδιαίο 
διδακτικό έργο. 

Κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της αυτής παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση της 
Συγκλήτου. 
5. Είναι δυνατόν µε απόφαση της Συγκλήτου, ορισµένα µέλη ∆ΕΠ του Ιδρύµατος να 

απασχολούνται αποκλειστικά, µετά από τεκµηριωµένη έκφραση του σχετικού ενδιαφέροντός 
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τους και τη θεµελίωσή του στα ειδικά αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, στο 
Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (ΚΣΕ) του Ιδρύµατος. 
Με ειδική απόφαση της Συγκλήτου ισοδυναµοποιείται η αποκλειστική διδακτική τους 
απασχόληση στο ΚΣΕ µε το απαιτούµενο από το Νόµο εβδοµαδιαίο διδακτικό τους έργο. 
Κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της αυτής παραγράφου σε περιπτώσεις αποκλειστικής ή και 
µερικής (αναλογικά) διδακτικής απασχόλησης µελών ∆ΕΠ στο ΚΣΕ καθορίζεται µε απόφαση 
της Συγκλήτου. 

6. Η Σύγκλητος των ΑΕΙ καθορίζει τις γενικές και ενιαίες διοικητικές, οργανωτικές και 
λειτουργικές διαδικασίες και τους όρους για την εκπόνηση από τα ΑΕΙ, τα ΕΚ των ΑΕΙ και τα 
ΚΣΕ των διδακτικών, ερευνητικών κ.λ.π. προγραµµάτων, τα οποία ανατίθενται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα άλλα Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κ.λ.π. 
Οι σχετικές συµβάσεις οι οποίες θα υπογράφονται από τον πρύτανη καθώς και τα σχετικά 
τεχνικά δελτία θα πρέπει να λαµβάνουν υπ' όψη τους τις διαδικασίες και τους όρους αυτούς 
ώστε να γίνονται συµβατές µε την αποστολή των ΑΕΙ, την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και το 
δηµόσιο χαρακτήρα τους. 

7. Οι πάσης φύσεως θέσεις ∆ΕΠ και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ οι οποίες δίνονται στα ΑΕΙ 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισηγήσεις των τοµέων τους, 
τεκµηριωµένες προτάσεις των επιτροπών στρατηγικής τους και αποφάσεις των Συγκλήτων 
τους, κατανέµονται στους τοµείς µε ειδικές τεκµηριωµένες αποφάσεις των Συγκλήτων. 

8. Συνίσταται Ειδικός Λογαριασµός (ΕΛ) για κάθε ΑΕΙ στον οποίο κατατίθενται όλα τα ποσά 
του τακτικού προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων ∆απανών καθώς και τα ποσά 
κάθε άλλης φύσης δηµόσιας, κοινωνικής ή ιδιωτικής χρηµατοδότησης, κληροδοτηµάτων, 
δωρεών, παροχών κ.λ.π., τα οποία γίνονται αποδεκτά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
τους οποίους θέτει το κάθε Ίδρυµα, σύµφωνα µε την συνταγµατική και θεσµισµένη αποστολή 
του, την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και το δηµόσιο χαρακτήρα του, µε αποφάσεις της 
Συγκλήτου. 
Μετά την έκδοση από το ΑΕΙ των σχετικών παραστατικών πιστοποίησης της λήψης τους, τα 
ποσά αυτά αποδεσµεύονται από κάθε φύσης χρονικούς περιορισµούς διάθεσης και 
διαχείρισής τους, µπορούν να ανακατανέµονται από κωδικό σε κωδικό και να διαχειρίζονται 
αντίστοιχα µε αποφάσεις της Συγκλήτου, ανάλογα µε τη φύση τους, από τις κεντρικές 
υπηρεσίες του, από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας, από την Επιτροπή Κληροδοτηµάτων ή 
το ΝΠ Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της περιουσίας του, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη, 
αποδοτικότερη και σύµφωνη µε την αποστολή και τις ανάγκες του ΑΕΙ αξιοποίησή τους. 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ασκεί ως εποπτεύον Υπουργείο κάθε 
φύσης έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών πράξεων. 
Κάθε λεπτοµέρεια αναλογικής εφαρµογής της παραγράφου αυτής για την εκπόνηση και 
διαχείριση ερευνητικών κ.λ.π. προγραµµάτων του ΑΕΙ καθορίζεται από τη Σύγκλητο. 

9. Μετά από τεκµηριωµένη πρόταση ή εισήγηση τοµέων, τµηµάτων και συγκλητικών επιτροπών 
ή και αυτοτελώς, η Σύγκλητος αποφασίζει για κάθε ζήτηµα το οποίο ανακύπτει και αφορά 
στην εκπαιδευτική, ερευνητική, οργανωτική, διοικητική και οικονοµική λειτουργία του 
Ιδρύµατος και δεν προϋποθέτει, απαιτεί ή συνεπάγεται χρηµατοδότηση από τον τακτικό 
προϋπολογισµό και τις δηµόσιες επενδύσεις. 


