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Άρθρο 1 

Καθεστώς – Εποπτεία – Έδρα - Αποστολή 
 

1. Το ΕΑΠ που ιδρύθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. ά του ν. 2083/1992, είναι 
αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούµενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και 
λειτουργεί µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Τελεί υπό την 
εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
2. Έδρα του ΕΑΠ ορίζεται η Πάτρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, µπορούν να ιδρύονται 
παραρτήµατα του ΕΑΠ είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΑΠ, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων , Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία 
των παραρτηµάτων του. 
3. Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και 
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και µεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του 
ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη 
τεχνολογίας και µεθοδολογίας ** στο πεδίο της µετάδοσης της γνώσης από 
απόσταση. 

 
Άρθρο 2 

∆ιάρθρωση 
 
1.  α) Βασική λειτουργική µονάδα του ΕΑΠ είναι η Θεµατική Ενότητα (Θ.Ε.), η 
οποία καλύπτει ένα διακεκριµένο γνωστικό αντικείµενο σε προπτυχιακό ή 
µεταπτυχιακό επίπεδο. 
β) Κάθε Θ.Ε. περιλαµβάνει τρία εξαµηνιαία µαθήµατα, µε διδακτέα ύλη που 
αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη µαθηµάτων τρίωρης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας των 
ΑΕΙ. 
γ) Η διδασκαλία κάθε ΘΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εξετάσεων, διαρκεί δέκα 
(10) µήνες. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται κατ’ έτος οι παρεχόµενες 
θεµατικές ενότητες, καθώς και οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι 
ηµεροµηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτουν για όλες τις Θ.Ε. Με 
απόφαση της Κοσµητείας καθορίζεται ο αριθµός των υποενοτήτων κάθε ΘΕ. 
 
2. α) Το ΕΑΠ αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: (α) Κοινωνικών Επιστηµών, 
(β) Ανθρωπιστικών Σπουδών, (γ) Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, (δ) 
Εφαρµοσµένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου 
του ΕΑΠ, µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται , να συγχωνεύονται, να 
κατατέµνονται ή να µετονοµάζονται Σχολές του ΕΑΠ, κατά τις κείµενες διατάξεις 
περί ΑΕΙ. 
β) Οι Σχολές παρέχουν προγράµµατα σπουδών. Κάθε πρόγραµµα σπουδών 
συγκροτείται από συνδυασµούς ΘΕ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 



και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, µπορούν να 
δηµιουργούνται, να καταργούνται , να µετονοµάζονται ή και να συγχωνεύονται ΘΕ 
των Σχολών. ∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία µίας ΘΕ µε το ίδιο γνωστικό 
αντικείµενο σε περισσότερες από µία Σχολές. 
γ) Τα Προγράµµατα Σπουδών καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα 
από πρόταση της Κοσµητείας, και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση 
της αντίστοιχης Κοσµητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο των 
µαθηµάτων και εντάσσονται οι σχετικές ΘΕ στα αντίστοιχα Προγράµµατα 
Σπουδών. 
δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων Κοσµητειών 
και έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι δυνατή η 
κατάρτιση Προγράµµατος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του ΕΑΠ µε το 
συνδυασµό ΘΕ που ανήκουν σε αυτές. 
ε) Ως ακαδηµαϊκός υπεύθυνος για κάθε Πρόγραµµα Σπουδών ορίζεται από τον 
Κοσµήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών και κατά σειρά αρχαιότητας, 
ένας εκ των Καθηγητών του ΕΑΠ που είναι συντονιστής µιας από τις ΘΕ του 
προγράµµατος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί µόνο ένας Καθηγητής της ως 
άνω κατηγορίας, η θητεία του ως Ακαδηµαϊκού Υπευθύνου ανανεώνεται. Σε 
περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας Καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η 
διάταξη επεκτείνεται κατά σειρά στους Αναπληρωτές Καθηγητές του ΕΑΠ, στους 
Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές που είναι µέλη του Συνεργαζόµενου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ. Τα καθήκοντα του Ακαδηµαϊκού 
Υπευθύνου ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του ΕΑΠ. 
 
3. α)Η διδασκαλία µιας Θ.Ε. γίνεται από την αντίστοιχη Οµάδα ∆ιδακτικού 
Προσωπικού (Ο∆Π) η οποία περιλαµβάνει µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆ΕΠ) του ΕΑΠ, και αριθµό µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος. Με 
απόφαση της Κοσµητείας ορίζεται ένα µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ που ανήκει στην Ο∆Π 
ως συντονιστής της Ο∆Π. 
β) Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η προσφορά µιας Θ.Ε. και από Ο∆Π, που 
περιλαµβάνει µόνο µέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή χρέη Συντονιστή 
ασκεί ο Κοσµήτορας της αντίστοιχης Σχολής ή µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ που εντάσσεται 
σε άλλη Θ.Ε. ή µέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ το οποίο είναι µέλος ∆ΕΠ άλλου ΑΕΙ. Στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις ο Συντονιστής ορίζεται µε απόφαση της Κοσµητείας. 
 
4.   Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση των Κοσµητειών του ΕΑΠ, 
καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός του ΕΑΠ και υποβάλλεται για έλεγχο 
νοµιµότητας και έγκριση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Με τον εσωτερικό κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 
2083/1992 και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά την εφαρµογή της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας. 
 

Άρθρο 3 
Όργανα ∆ιοίκησης 

 
1. Τα όργανα διοίκησης του ΕΑΠ είναι η Σύγκλητος, ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, 
οι Κοσµητείες και οι Κοσµήτορες. 
 
2. α) Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΕΑΠ και έχει το 
τεκµήριο αρµοδιότητας. Η Σύγκλητος ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται από τις 
αντίστοιχες κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ, καθώς και τις αρµοδιότητες του 
Πρυτανικού Συµβουλίου.  
β) Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσµήτορες 
και ένα µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ από κάθε Σχολή **. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη.  



 
γ) Τα µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ που µετέχουν στην Σύγκλητο εκλέγονται µε µυστική 
ψηφοφορία για ένα (1) έτος από το σύνολο των µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ της κάθε 
Σχολής. Η διαδικασία εκλογής καθορίζεται µε τον εσωτερικό κανονισµό του 
Ιδρύµατος. 
δ) Κατά τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χρέη Γραµµατέα εκτελεί ο Προϊστάµενος 
του Τµήµατος Ακαδηµαϊκών Οργάνων του ΕΑΠ. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος ορίζεται αντικαταστάτης του από τους υπαλλήλους του Τµήµατός του. 
ε) Η Σύγκλητος συγκαλείται τακτικώς µία φορά το µήνα και εκτάκτως όταν το 
ζητήσει εγγράφως το 1/3 των µελών της. 
στ) Η Σύγκλητος έχει την δυνατότητα να συγκροτεί από µέλη του προσωπικού του 
ΕΑΠ επιτροπές ή συµβούλια µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. 
 
3. α) Ο Πρύτανης ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες 
κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ. Ο Αντιπρύτανης αναπληρώνει τον Πρύτανη όταν 
απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, είναι αρµόδιος επί των οικονοµικών υποθέσεων 
του ΕΑΠ και ασκεί όσες αρµοδιότητες του µεταβιβάζει ο Πρύτανης. 
β) Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία για µία 
τριετία από εκλεκτορικό σώµα, το αποτελείται από το σύνολο των µελών ∆ΕΠ του 
ΕΑΠ και από εκπροσώπους των διοικητικών υπαλλήλων, πλην εκείνων που 
εργάζονται µε σύµβαση έργου, ίσους µε το 5% των µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ. 
γ) Υποψήφιοι για την θέση του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι Καθηγητές, 
µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ. 
δ) Για την διαδικασία εκλογής του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ. 
ε) Κατά την διάρκεια της πρυτανικής θητείας τους, ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης 
µπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα, καθώς και από τα 
καθήκοντά τους ως Συντονιστών Ο∆Π. 
 
4. α) Επικεφαλής των Σχολών του ΕΑΠ είναι οι Κοσµήτορες και οι Αναπληρωτές 
τους. Ο Κοσµήτορας ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται από τις κείµενες 
διατάξεις περί ΑΕΙ για τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον Κοσµήτορα της Σχολής. 
β) Ο Κοσµήτορας και ο Αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο (2) χρόνια µε 
µυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώµα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο 
των µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ που ανήκουν στην οικεία Σχολή. 
γ) Υποψήφιοι για την θέση του Κοσµήτορα και του Αναπληρωτή του µπορούν να 
είναι Καθηγητές µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ, που ανήκουν στην συγκεκριµένη Σχολή. Εάν 
δεν υπάρχουν υποψηφιότητες από την βαθµίδα του Καθηγητή, η διάταξη 
επεκτείνεται κατά σειρά, στους Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές 
και Λέκτορες του ΕΑΠ που ανήκουν στην συγκεκριµένη Σχολή. 
δ) Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή Κοσµήτορα και Αναπληρωτή 
Κοσµήτορα είναι εκείνη που προβλέπεται για την εκλογή Πρύτανη ΑΕΙ. 
ε) Κατά την διάρκεια της θητείας τους ο Κοσµήτορας και ο Αναπληρωτής του 
µπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 
 
5. α) Η Κοσµητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον 
Κοσµήτορα και όλα τα µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ της Σχολής. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Κοσµήτορα. 
β) Η Κοσµητεία µεριµνά για την οµαλή λειτουργία των Προγραµµάτων Σπουδών 
και των ΘΕ που εντάσσονται σε αυτήν, κατανέµει τις ΘΕ στα Προγράµµατα 
Σπουδών, τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη Σύγκλητο τη 
λειτουργία νέων ΘΕ και Προγραµµάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και 
ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόµο. 
 
6. Οι σχετικές λεπτοµέρειες των κανόνων λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του 
ΕΑΠ καθορίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό του Ιδρύµατος, που εκδίδεται κατά 
την διαδικασία του άρθρου 2 παρ.4 του παρόντος νόµου. 



 
Άρθρο 4 

∆ιδακτικό Προσωπικό 
 
1. Το ∆ιδακτικό Προσωπικό αποτελείται από το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
(∆ΕΠ) και το Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ). Έργο των µελών 
∆ΕΠ και ΣΕΠ του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιστηµονική έρευνα 
στο γνωστικό αντικείµενο του Προγράµµατος Σπουδών και η ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης. Ως 
έδρα των µελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της µόνιµης κατοικίας 
τους.* 
 
2. Το ∆.Ε.Π. του Ε.Α.Π. αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, 
Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Το καθεστώς τους, τα προσόντα τους και οι 
προϋποθέσεις για την εκλογή τους στην αντίστοιχη βαθµίδα διέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις των µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ. 
 
3. α) Οι θέσεις ∆ΕΠ προκηρύσσονται, ύστερα από εισήγηση της Κοσµητείας, µε 
απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτούνται τα εκλεκτορικά σώµατα. Στο 
εκλεκτορικό σώµα συµµετέχει ο Κοσµήτορας της αντίστοιχης Σχολής και τα µέλη 
∆ΕΠ του ΕΑΠ των συγγενέστερων ΘΕ που κατέχουν θέση στην ίδια ή ανώτερη 
βαθµίδα, από την θέση για την οποία γίνεται η κρίση. Στην περίπτωση που ο 
Κοσµήτορας της αντίστοιχης Σχολής κατέχει θέση ∆ΕΠ του ΕΑΠ χαµηλότερης 
βαθµίδας από την θέση που πρόκειται να πληρωθεί, αντικαθίσταται από τον 
Κοσµήτορα της συγγενέστερης Σχολής που κατέχει θέση στην ίδια ή ανώτερη 
βαθµίδα από την θέση για την οποία γίνεται η κρίση. Ο προγραµµατισµός θέσεων 
µελών ∆ΕΠ γίνεται κατά τις κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ και µπορεί να περιλαµβάνει 
κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεις µελών ∆ΕΠ ανά ΘΕ από τις ήδη λειτουργούσες ή 
από εκείνες που θα λειτουργήσουν το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί ΑΕΙ, όπως αυτές 
ισχύουν.  
β) Κατά την κρίση για την εκλογή µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ συνεκτιµάται η εµπειρία 
των υποψηφίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθώς και η συµβολή τους στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και µεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται µε την 
εξ αποστάσεως µετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση. 
 
4. Τα µέλη ∆ΕΠ που συγκεντρώνουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας σε 
αυτοδύναµο τµήµα ΑΕΙ, έχουν την δυνατότητα µετακίνησης στο ΕΑΠ στην ίδια 
θέση της βαθµίδας την οποία κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. Για την 
µετακίνηση προς το ΕΑΠ απαιτούνται: (α) αίτηση του ενδιαφεροµένου, (β) 
απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος προέλευσης, που εγκρίνει την µετακίνηση, 
(γ) ύπαρξη ΘΕ στο γνωστικό αντικείµενο του µέλους ∆ΕΠ που επιθυµεί να 
µετακινηθεί και (δ) απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ που αποδέχεται την 
µετακίνηση. Η πίστωση για την θέση που καταλαµβάνεται από το µέλος ∆ΕΠ 
µεταφέρεται από το Πανεπιστήµιο προέλευσης στο ΕΑΠ. Ο χρόνος υπηρεσίας στη 
βαθµίδα λαµβάνεται υπόψη ενιαία ως σύνολο του χρόνου παραµονής στην ίδια 
βαθµίδα. 
 
5. Θέσεις ∆ΕΠ του ΕΑΠ µπορούν να πληρούνται µε µετάκληση από Έλληνες 
επιστήµονες Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων του εξωτερικού, που έχουν αντίστοιχα 
προσόντα της βαθµίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή µε την 
διαδικασία που προβλέπεται κατά τις κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ ή που κατέχουν 
τακτική θέση µόνιµου µέλους ∆ΕΠ στο Ίδρυµα της αλλοδαπής τουλάχιστον µία 
πενταετία στην αντίστοιχη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, 



εξαιρουµένων των κειµένων διατάξεων περί των αντίστοιχων προσόντων των 
µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ. 
 
6. Τα µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ είναι µόνο πλήρους απασχόλησης. Τα µέλη ∆ΕΠ 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυµα τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την 
εβδοµάδα. Η Κοσµητεία µπορεί για κάθε περίπτωση να καθορίζει το ακριβές 
ωράριο των µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας των ΘΕ. Τα 
ως άνω µέλη λαµβάνουν, κατά τις κείµενες διατάξεις του ν. 2530/1997, τις 
αποδοχές πλήρους απασχόλησης των µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ, αναλόγως της βαθµίδας 
την οποία κατέχουν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 
2530/1997. 
 
7. Τα µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ µπορούν να απουσιάζουν έως σαράντα (40) συνολικά 
ηµέρες ετησίως και επιπλέον, ανά δύο εβδοµάδες κατά την διάρκεια των διακοπών 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 
 
8. Στα µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες για το εξωτερικό στο 
πλαίσιο συνεργασιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, πληροφοριακού 
υλικού ή υλικού αξιολόγησης, για την διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας, για την 
παρακολούθηση συνεδρίων, για τη συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς, καθώς και 
σε δραστηριότητες ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία της αντίστοιχης ΘΕ. 
 
9. Τον έλεγχο της παρουσίας των µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ ασκούν οι Κοσµήτορες. 
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις για τα µέλη ∆ΕΠ 
των ΑΕΙ. 
 
10. Τα µέλη του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) 
είναι είτε µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαµβάνονται µε συµβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους, για την κάλυψη 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις µπορεί να προσλάβει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων 
ειδίκευσης για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής. Ο αριθµός των συµβάσεων για κάθε ακαδηµαϊκό 
έτος ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι θέσεις για τα µέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται 
για συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες µε απόφαση της Συγκλήτου. Με 
απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεµατική ενότητα τριµελής 
επιτροπή που αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. του Ε.Α.Π. του ίδιου ή 
συγγενούς γνωστικού αντικειµένου. Η επιτροπή εισηγείται στην Κοσµητεία 
υποβάλλοντας σχετικό πίνακα κατάταξης. Η Κοσµητεία επιλέγει και η 
πράξη επιλογής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγησης 
και οι όροι της σύµβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι 
αµοιβές καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η µισθοδοσία των 
µελών του Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του 
Ιδρύµατος. Ως έδρα των µελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της 
µόνιµης κατοικίας τους. **** 
 
11. Τα µέλη ∆ΕΠ και τα µέλη ΣΕΠ συγκροτούνται σε Οµάδες ∆ιδακτικού 
Προσωπικού (Ο∆Π), ανά Θεµατική Ενότητα. 
 

Άρθρο 5 
Τίτλοι, διαδικασία εγγραφής και σπουδές 

 



1. Το ΕΑΠ παρέχει : 
             α) Πιστοποιητικά παρακολούθησης ΘΕ. 
             β) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιµόρφωσης. 
             γ) Πιστοποιητικά µεταπτυχιακής επιµόρφωσης.  
             δ) Πτυχία 
             ε) Μεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης. ** 
             στ) ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα.  
 
2.   Η εγγραφή των φοιτητών σε Προγράµµατα Σπουδών που παρέχει το ΕΑΠ 
γίνεται χωρίς εξετάσεις , ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων προς το ΕΑΠ , 
εντός των προθεσµιών που η Σύγκλητος ορίζει για κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Η 
πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών στα 
προγράµµατα  σπουδών δηµοσιεύεται τουλάχιστον σε δυο ηµερήσιες 
εφηµερίδες των Αθηνών, σε µια της Θεσσαλονίκης και σε µια της έδρας 
του Ε.Α.Π.** 
 
3.   Η εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου 
απόλυσης Λυκείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµου ή αντίστοιχου τίτλου 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 
 
4.  Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και 
µεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδηµαϊκό έτος, µε εισήγηση της 
Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η 
Σύγκλητος κατανέµει τις ανωτέρω θέσεις στα Προγράµµατα Σπουδών του 
Ε.Α.Π. *. 
 
5.α) Εάν ο αριθµός των υποψήφιων ανά Πρόγραµµα Σπουδών είναι 
µεγαλύτερος από τον αριθµό των παρεχόµενων θέσεων, για την επιλογή 
των υποψηφίων ισχύουν τα ακόλουθα: αα) Προηγούνται όσοι έχουν 
συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθµός τους είναι 
µεγαλύτερος από τον αριθµό των προσφερόµενων θέσεων, διεξάγεται 
µεταξύ τους κλήρωση. ββ) Αν αποµένουν θέσεις µετά την τήρηση της 
προηγούµενης σειράς προτίµησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται µε 
νέα διαδικασία κλήρωσης. 
β) Ο τρόπος, τα όργανα, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για 
φοίτηση στο Ε.Α.Π., η διαδικασία διεξαγωγής της σχετικής κλήρωσης 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση της 
Συγκλήτου. 
6.  α) Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου 
εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συµµετέχουν 
στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται µε την εφαρµογή 
του συστήµατος της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
β) Το ύψος της συµµετοχής αυτής, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα 
κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π. µερικής ή 
ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από 
εισήγηση της Συγκλήτου, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
γ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ποσοστό έως και 10% επί του ύψους 
συµµετοχής των φοιτητών του προηγούµενου εδαφίου τροφοδοτεί τον 
ειδικό λογαριασµό του Ιδρύµατος και χρησιµοποιείται για την ανάθεση 
έργων σχετικών µε τη διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των 
προγραµµάτων σπουδών. ** 
 
7.  Οι σπουδές στο ΕΑΠ γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις 
που καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, το ΕΑΠ µπορεί να προσφέρει 
Πρόγραµµα Σπουδών ή Θεµατικές Ενότητες σε ξένη γλώσσα. 
 



8.  Οι φοιτητές κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους µπορούν να 
παρακολουθούν κατά ανώτατο όριο έως και τρεις (3) ΘΕ.  
 
9.  Κατά το χρονικό διάστηµα που λειτουργεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία µιας ΘΕ, 
το ΕΑΠ, ύστερα από απόφαση της Κοσµητείας, οργανώνει οµαδικές 
συµβουλευτικές συναντήσεις στην έδρα του, καθώς και σε άλλες πόλεις. Ο αριθµός 
των συναντήσεων αυτών, που διεξάγονται κυρίως σε µη εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες, καθορίζεται µε απόφαση της Κοσµητείας και δεν µπορεί να είναι µικρότερος 
από τον αριθµό των υποενοτήτων µιας ΘΕ. Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχουν 
ένα µέλος της Ο∆Π και οι φοιτητές τους οποίους παρακολουθεί.  
 
10. α) Ο αριθµός των γραπτών δοκιµασιών αξιολόγησης καθορίζεται µε απόφαση 
της Κοσµητείας, ύστερα από συνεννόηση µε το Συντονιστή της αντίστοιχης Ο∆Π. 
Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό των υποενοτήτων 
µιας ΘΕ. Η συµµετοχή του φοιτητή στην διαδικασία αξιολόγησης είναι 
υποχρεωτική.  
β) Οι τελικές εξετάσεις γίνονται µετά το τέλος της διδασκαλίας µιας ΘΕ και 
επαναλαµβάνονται για µία ακόµη φορά. Τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
τελικών εξετάσεων καθορίζει η Σύγκλητος. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται στην 
έδρα του ΕΑΠ καθώς και σε άλλες πόλεις. Τον τρόπο και την µορφή της τελικής 
εξέτασης για µια ΘΕ καθορίζει ο Συντονιστής, ύστερα από συνεννόηση µε τα µέλη 
της αντίστοιχης Ο∆Π.  
 
11. Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του ΕΑΠ απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση και εξέταση δώδεκα (12) τουλάχιστον ΘΕ. Ένας µικρός αριθµός 
ΘΕ µπορεί να καλύπτεται από διπλωµατική εργασία που εκπονείται στη γνωστική 
περιοχή µιας ΘΕ. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ οι οποίοι έχουν αποκτήσει 
πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µπορούν, µε απόφαση της Κοσµητείας της 
Σχολής, να κατοχυρώνουν µαθήµατα του Ιδρύµατος προέλευσης ως µέρη ΘΕ. 
 
12. α) Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται 
πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειµένου, 
επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θ.Ε. και 
εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, µε την προκήρυξη 
υποβολής υποψηφιοτήτων και µετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, 
εξειδικεύει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά 
πρόγραµµα σπουδών.** 
β) Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των µεταπτυχιακών σπουδών του ΕΑΠ 
καθορίζονται µε τον κανονισµό λειτουργίας των µεταπτυχιακών σπουδών ανά 
Σχολή. 
 
13.  Για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος απαιτείται η κατοχή συγγενούς 
µεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Η διαδικασία 
επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της ∆ιδακτορικής 
∆ιατριβής καθορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ και 
εξειδικεύονται µε τον κανονισµό ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του Ε.Α.Π., ο 
οποίος συντάσσεται από τη Σύγκλητο.** 
 
14.  Πιστοποιητικό προπτυχιακής επιµόρφωσης µπορεί να απονέµεται στους 
προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ, για να παρακολουθήσουν 
πρόγραµµα προπτυχιακής επιµόρφωσης συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, που 
ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου και πάντως µικρότερης εκείνης που απαιτείται 
για την απόκτηση πτυχίου. 
 
15.  Πιστοποιητικό µεταπτυχιακής επιµόρφωσης µπορεί να απονέµεται σε 
πτυχιούχους ή διπλωµατούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν 
εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραµµα µεταπτυχιακής 



επιµόρφωσης, συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται µε 
απόφαση της Συγκλήτου και πάντως µικρότερης εκείνης που απαιτείται για 
την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης. Η Σύγκλητος, µε την 
προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραµµα σπουδών.** 
 
 
16.  Πιστοποιητικά παρακολούθησης ΘΕ παρέχονται σε φοιτητές του ΕΑΠ ύστερα 
από αίτησή τους και µε την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε µία ή περισσότερες 
ΘΕ. Για την απονοµή του πιστοποιητικού παρακολούθησης του άρθρου 5 
παρ. 1 εδ. α΄ πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυµεί να 
ολοκληρώσει το πρόγραµµα σπουδών στο οποίο φοιτά.** 
 
17.  Οι κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ που αφορούν τις µετεγγραφές εσωτερικού ή 
εξωτερικού και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο ΕΑΠ εφαρµόζονται αναλόγως. Στις περιπτώσεις 
µετεγγραφών εσωτερικού και κατατακτήριων εξετάσεων, µε απόφαση της 
Κοσµητείας της αντίστοιχης Σχολής του ΕΑΠ, κατοχυρώνονται ως µέρη ΘΕ 
µαθήµατα από το Ίδρυµα προέλευσης. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη 
διαδικασία, τα κριτήρια και το ποσοστό µετεγγραφών εσωτερικού ή εξωτερικού, 
καθώς και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο ΕΑΠ. 
 
18.  Ένας φοιτητής µπορεί να διακόψει τις σπουδές του µετά την επιτυχή 
παρακολούθηση µιας ή περισσότερων ΘΕ και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό 
διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, 
παρακολουθώντας την επόµενη ΘΕ. 
 

Άρθρο 6 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες και ∆ιοικητικό Προσωπικό 

 
1.  α) Για την διοικητική υποστήριξη του ΕΑΠ συστήνεται στην έδρα του Ιδρύµατος 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα εννέα 
τµήµατα: i) Μητρώου Φοιτητών, ii) Εκπαίδευσης, iii) Προσωπικού, iv) Οικονοµικών 
Υποθέσεων, v) Εγκαταστάσεων και εκτέλεσης έργων ***, vi) Βιβλιοθήκης, 
vii) Ακαδηµαϊκών Οργάνων, viii) ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού, ix) ∆ηµοσίων 
και ∆ιεθνών Σχέσεων, και στα Γραφεία : i) Πρυτανείας και ii) Νοµικού Συµβούλου. 
β) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι 
δυνατή η σύσταση και λειτουργία Γραφείου ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών 
Σχέσεων στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο υπάγεται 
στο Τµήµα  ∆ηµόσιων και ∆ιεθνών Σχέσεων του Ιδρύµατος και έχει ως 
βασικό σκοπό την ενηµέρωση των φοιτητών του Ιδρύµατος καθώς και των 
ενδιαφερόµενων υποψηφίων για φοίτηση σε αυτό. Με απόφαση της 
Συγκλήτου καθορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των Γραφείων αυτών 
καθώς και ο τρόπος στελέχωσής τους µε διοικητικό προσωπικό. ** 
γ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου των 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ, καθορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των 
Τµηµάτων και των Γραφείων του ΕΑΠ. 
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση της 
Συγκλήτου του ΕΑΠ, µπορούν να ιδρύονται , να καταργούνται, να συγχωνεύονται 
και να µετονοµάζονται Τµήµατα και Γραφεία. 
 
2. α) Συνιστώνται µια θέση Προϊσταµένου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της κατηγορίας 



ειδικών θέσεων µε βαθµό Β΄ και τριάντα τρεις (33) θέσεις µόνιµων υπαλλήλων 
που κατανέµονται κατά κατηγορίες ως εξής: 
i.   ΠΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις, 
ii.  ΤΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις, 
iii. ∆Ε κατηγορία δώδεκα (12) θέσεις, ΥΕ κατηγορία τρεις (3) θέσεις. 
iv. ΥΕ κατηγορία τρεις θέσεις. 
 
β) Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού του ΕΑΠ 
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των 
Ν.Π.∆.∆. Η σύσταση και συγκρότηση του υπηρεσιακού συµβουλίου των ως άνω 
υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις περί υπηρεσιακών συµβουλίων των ΑΕΙ. 
γ) Οι επί µέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται µε απόφαση της 
Συγκλήτου. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους 
επιλέγονται οι προϊστάµενοι των διοικητικών µονάδων του εδ. ά της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου. Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του ΕΑΠ 
γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα. 
 
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, η Σύγκλητος 
του Πανεπιστηµίου µπορεί να προσλαµβάνει µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου υπαλλήλους για την αντιµετώπιση εκτάκτων και παροδικών 
αναγκών του Ιδρύµατος. Η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και τα προσόντα των 
προσλαµβανοµένων καθορίζονται κατά την κείµενη διαδικασία περί προσλήψεων 
στο δηµόσιο τοµέα. Ο αριθµός των υπαλλήλων, που η Σύγκλητος µπορεί να 
προσλάβει µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθορίζεται κατ’ έτος 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι αποδοχές 
των υπαλλήλων αυτών διέπονται από τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας.  
 
4. Ο Προϊστάµενος των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ, ασκεί τη διοικητική 
εποπτεία, έλεγχο και συντονισµό των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος και 
είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία τους στο πλαίσιο των οδηγιών και 
αποφάσεων του Πρύτανη και της Συγκλήτου. Ο Προϊστάµενος των ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ΕΑΠ συµµετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, 
όταν εξετάζονται διοικητικής φύσεως θέµατα και εισηγείται τα θέµατα αυτά. 
Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου, καθώς και των λοιπών 
συλλογικών οργάνων του Πανεπιστηµίου. Συµµετέχει στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
Κρίσεως των υπαλλήλων του Ιδρύµατος ως εισηγητής. Ο Πρύτανης, µε πράξη του, 
µπορεί να µεταβιβάζει στον Προϊστάµενο των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστηµίου τα καθήκοντα του διατάκτη των δαπανών του Ιδρύµατος και του 
εκκαθαριστή των αποδοχών του πάσης φύσης προσωπικού. Με απόφαση του ο 
Πρύτανης µπορεί να µεταβιβάζει στον Προϊστάµενο των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
του ΕΑΠ, όπως και στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, το δικαίωµα υπογραφής 
εγγράφων.  
 
5.  Ο Νοµικός Σύµβουλος προΐσταται του Νοµικού Γραφείου του Ιδρύµατος. Ως 
Νοµικός Σύµβουλος προσλαµβάνεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω µε άρτια γνώση 
µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 
1649/1986. Ο Νοµικός Σύµβουλος έχει την ευθύνη της νοµικής εξυπηρέτησης του 
Ιδρύµατος σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νοµικής καθοδήγησης των 
αρχών και υπηρεσιών του Ιδρύµατος µε γνωµοδοτήσεις ή συµβουλές. Παρίσταται 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει από την θέση του και χωρίς 
άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από τον νόµο απαιτούµενη πληρεξουσιότητα για 
παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε φύσεως 
υποθέσεων του Πανεπιστηµίου. Οι αποδοχές του Νοµικού Συµβούλου ορίζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά. 



 
 
 
 
 
 

Άρθρο 7 
Εκπαιδευτικό Υλικό-Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 

Μεθοδολογίας. 
 
1.  Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλων µεθόδων για την µετάδοση της γνώσης από 
απόσταση, πληροφοριακού υλικού, καθώς και εντύπων και µεθόδων συνεχούς 
αξιολόγησης των φοιτητών.  
 
2.  Η ανάπτυξη του υλικού της παραγράφου 1 περιλαµβάνει την παραγωγή 
προτύπων και την µαζική αναπαραγωγή τους.  
 
3.  Η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού περιλαµβάνει τη συγγραφή, 
καθώς και την επιλογή, µετάφραση και προσαρµογή βιβλίων, κυρίως 
διαµορφωµένων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, την παραγωγή λογισµικού για 
υπολογιστές και πολυµέσα, συµπαγών δίσκων, κασετών ήχου και βιντεοκασετών, 
καθώς και οποιουδήποτε άλλου µέσου µετάδοσης πληροφοριών. Περιλαµβάνει 
επίσης την παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράµµατος σε 
συνεργασία µε κρατικούς τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς.  
 
4.  α) Για την παραγωγή των προτύπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και για την ανάπτυξη µεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και συνεχούς 
αξιολόγησης των φοιτητών, ιδρύεται εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και 
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Το εργαστήριο αυτό στελεχώνεται από τουλάχιστον 
δύο (2) µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ εκ των οποίων απαραιτήτως το ένα µε εξειδίκευση στο 
πεδίο της µάθησης από απόσταση, την ανοικτή παιδεία και την εκπαίδευση 
ενηλίκων και το άλλο µε εξειδίκευση στην χρησιµοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, 
στην παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης 
για τις ανάγκες τις εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  
β) Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας 
διευθύνεται για µία τριετία από ένα µέλος ∆ΕΠ του Εργαστηρίου. Στο διάστηµα 
αυτό, άλλο µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή ∆ιευθυντή.  
 
5.  Η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού, πληροφοριακού υλικού και 
εντύπων αξιολόγησης για κάθε ΘΕ ανατίθεται από την Κοσµητεία σε οµάδα, της 
οποίας τον συντονισµό ασκεί µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ µε το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείµενο της ΘΕ, για την οποία προορίζεται το ανωτέρω υλικό, είτε, εφόσον 
αυτό δεν υπάρχει, σε µέλος της οµάδας. Το έργο της οµάδας υποβοηθείται από το 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ. 
 
6.  Το εκπαιδευτικό, πληροφοριακό υλικό και το υλικό συνεχούς αξιολόγησης των 
φοιτητών εγκρίνεται από την Σύγκλητο του ΕΑΠ., ύστερα από εισήγηση του 
Συντονιστή της οµάδας, στην οποία είχε ανατεθεί η παραγωγή των προτύπων και 
του ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 
Μεθοδολογίας. 
 
7.  Το ΕΑΠ, µε απόφαση της Συγκλήτου, υπογράφει συµβάσεις µε ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και µε δηµόσιους φορείς του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, που έχουν αναπτύξει Προγράµµατα Σπουδών κατάλληλα για την 
ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, µε σκοπό την απόκτηση εκπαιδευτικού 
υλικού, πληροφοριακού υλικού και υλικού αξιολόγησης, στην ελληνική ή ξένη 



γλώσσα. Το ΕΑΠ, µε απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, υπογράφει αντίστοιχες συµβάσεις για την 
απόκτηση υλικού κατά τα προαναφερόµενα στην προηγούµενη περίοδο της ίδιας 
παραγράφου µε ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
 
8.  Ο υλικός φορέας, στον οποίο ενσωµατώνεται το παραγόµενο από την 
εκπλήρωση των παραπάνω συµβάσεων έργο, ανήκει στο ΕΑΠ, ασχέτως αν αυτό 
προήλθε από τον αντισυµβαλλόµενο ή τα πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του. 
Το ΕΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης, έκδοσης και εκµετάλλευσης του 
υλικού αυτού, καθώς και την από τρίτους χρησιµοποίησή του, εφόσον δεν υπάρχει 
αντίθετη συµφωνία και στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του 
σκοπού της σύµβασης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η σύµβαση παροχής δωρεάν 
υλικού προς το ΕΑΠ µε δικαίωµα χρήσης για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε 
την σύµβαση. 
 
9.  Το ΕΑΠ, µε απόφαση της Συγκλήτου, υπογράφει σχετική συµφωνία µε 
κρατικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς για τη παραγωγή, σε 
συνεργασία µε το ΕΑΠ, και την µετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 
προγράµµατος που είναι χρήσιµο για την διδασκαλία. 
 
10.  Για τη µαζική αναπαραγωγή εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού 
αξιολόγησης ή για την εκχώρηση δικαιωµάτων µαζικής αναπαραγωγής και 
πώλησης εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, το ΕΑΠ, µε απόφαση της 
Συγκλήτου, αναθέτει σχετικά έργα και υπογράφει συµφωνίες µε φορείς του 
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα. 
 

Άρθρο 8 
Πρόγραµµα ανάπτυξης και Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 
1. α) Εντός δύο (2) µηνών από την ανάληψη των καθηκόντων κάθε Πρύτανη, η 
Σύγκλητος του ΕΑΠ, υποβάλλει, µε πρόταση των Κοσµητειών, λεπτοµερές 
πρόγραµµα ανάπτυξης του ΕΑΠ. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει ιδίως: 1) Την 
ακαδηµαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύµατος, δηλαδή την παροχή ΘΕ και Προγραµµάτων 
Σπουδών, την παροχή νέων ΘΕ και Προγραµµάτων Σπουδών, καθώς και την 
διακοπή της λειτουργίας ορισµένων εξ αυτών. 2) Τις ανάγκες σε προσωπικό κάθε 
κατηγορίας, που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του Ιδρύµατος. 3) Την 
επέκταση των εγκαταστάσεων και ενίσχυση εργαστηριακού εξοπλισµού και 4) Το 
κόστος που συνεπάγεται το προτεινόµενο πρόγραµµα και τις πηγές 
χρηµατοδότησής του.  
β) Το πρόγραµµα βασίζεται στα πορίσµατα της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης 
και υποβάλλεται προς έγκριση στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.  
 
2.  Για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης από το 
ΕΑΠ συγκροτείται «Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης» µε απόφαση της 
Συγκλήτου. Η Μονάδα αυτή διευθύνεται από ένα µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ µε ειδίκευση 
στο πεδίο της στατιστικής επεξεργασίας, αξιολόγησης της εκπαίδευσης, της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου κατάρτισης 
και στελεχώνεται από δύο (2) µέλη ΣΕΠ και από διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΑΠ 
που διατίθενται µε απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ. 
 
3. α) Βασικά καθήκοντα της Μονάδας αυτής είναι τα ακόλουθα: i) η δηµιουργία 
στατιστικών δεδοµένων από πρωτογενή στοιχεία που της παρέχει το Τµήµα 
Μητρώου Φοιτητών, ιδίως για τις επιδόσεις των φοιτητών ανά ΘΕ, τόσο στις 
τελικές εξετάσεις όσο και στις δοκιµασίες συνεχούς αξιολόγησης, το χρόνο 
περάτωσης των σπουδών, καθώς και τον αριθµό των φοιτητών που διακόπτουν τις 
σπουδές τους, ii) η δηµιουργία στατιστικών δεδοµένων από πρωτογενή στοιχεία 



που της παρέχει το Τµήµα Εκπαίδευσης, ιδίως για την αναλογία διδασκόντων-
διδασκοµένων ανά ΘΕ, τη γεωγραφική διασπορά των φοιτητών και την συµµετοχή 
των φοιτητών στις συµβουλευτικές συναντήσεις και στα σεµινάρια, iii) η 
δηµιουργία στατιστικών-συγκριτικών δεδοµένων για το εκπαιδευτικό υλικό από 
στοιχεία που της προµηθεύει το αντίστοιχο εργαστήριο, iv) η καταγραφή, ανάλυση 
και σύγκριση δεδοµένων από αντίστοιχα Πανεπιστήµια του εξωτερικού, v) η 
διερεύνηση της αγοράς εργασίας µε έµφαση στην απασχόληση των αποφοίτων του 
ΕΑΠ, vi) η αξιολόγηση µε ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού 
υλικού και των εκπαιδευτικών µεθόδων που χρησιµοποιεί το ΕΑΠ και vii) η 
συσχέτιση των στοιχείων i - vi και η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία µε τους 
Συντονιστές των Ο∆Π, προς την Κοσµητεία ή και τη Σύγκλητο του ΕΑΠ για τη 
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης από το ΕΑΠ.  
 
4.  Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συµµετέχει στην διαδικασία 
αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού µιας Θ.Ε., καθώς και στην 
διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόµενων διοικητικών υπηρεσιών του 
ΕΑΠ προς τους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό η Μονάδα αυτή συντάσσει 
ειδικά έντυπα αξιολόγησης που συµπληρώνουν οι φοιτητές για κάθε Θ.Ε. 
Η έκθεση λαµβάνεται υπόψη κατά την µονιµοποίηση και εξέλιξη των 
µελών ∆ΕΠ, κατά την αναθεώρηση του υλικού, καθώς και για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών. Στη Μονάδα επίσης 
ανατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου, η φροντίδα της επιµόρφωσης των 
διδασκόντων στο Ε.Α.Π. σε θέµατα που σχετίζονται µε τη µεθοδολογία της 
εκπαίδευσης από απόσταση. **** 
 

Άρθρο 9 
Πόροι-∆ιαχείρηση-Ειδικός Λογαριασµός 

 
1.  Οι πόροι του ΕΑΠ προέρχονται από: 
(α) τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Κράτους και το πρόγραµµα δηµοσίων 
επενδύσεων, 
(β) ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράµµατα, 
(γ) τη συµµετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται µε την εφαρµογή 
του συστήµατος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 
(δ) έσοδα από έρευνες, µελέτες, παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, εκδόσεις 
και κάθε µορφής πρόσοδοι από τις δραστηριότητες του, 
(ε) έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας του και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο 
που παρέχεται στο Ίδρυµα από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
 
2.  Η οικονοµική διαχείριση του ΕΑΠ διέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ. 
 
3.  Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού του ΕΑΠ αποτελείται από τον 
Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο, τους Κοσµήτορες των Σχολών και τον Προϊστάµενο 
των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ. Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού του ΕΑΠ ασκεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
∆ιαχειρίσεις Ειδικού Λογαριασµού και σε περίπτωση κωλύµατος υπάλληλος του 
Τµήµατος αυτού, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάµενος του. Οι γενικές κατευθύνσεις 
λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω λογαριασµού, καθώς και τα καθήκοντα 
της ως άνω Επιτροπής καθορίζονται από τις κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ. 
 

Άρθρο 10 
Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

 
1.  Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, το ΕΑΠ, διοικείται από ∆ιοικούσα 
Επιτροπή (∆Ε). Πρώτη ∆Ε θεωρείται εκείνη που ορίσθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 11 παρ. 8 του ν. 2327/1995. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 



Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορούν να αντικαθίστανται µέλη της ∆Ε του ΕΑΠ. Η 
∆Ε περιλαµβάνει επτά (7) τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη. Ως µέλη 
της ∆Ε ορίζονται µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ ή Έλληνες επιστήµονες, οι οποίοι κατέχουν 
θέση ∆ΕΠ σε ΑΕΙ του εξωτερικού, είτε επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι 
οποίοι έχουν γνώση και πείρα σε θέµατα εκπαίδευσης από απόσταση και 
λειτουργίας Ανοικτών Πανεπιστηµίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος 
και ο Αντιπρόεδρος της ∆Ε. 
 
2.  Η ∆Ε ασκεί τα καθήκοντα της Συγκλήτου, των Κοσµητειών σε µη αυτοδύναµες 
Σχολές και του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 
Μεθοδολογίας µέχρι της αυτοδυνάµου λειτουργίας του. Μία Ο∆Π θεωρείται 
αυτοδύναµη, όταν για την αντίστοιχη ΘΕ έχει διοριστεί το µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ, που 
είναι και ο Συντονιστής της. Μία Σχολή θεωρείται αυτοδύναµη όταν έχουν 
αποκτήσει αυτοδυναµία έξη (6) τουλάχιστον Ο∆Π που αντιστοιχούν σε ισάριθµες 
ΘΕ. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας 
θεωρείται ότι λειτουργεί αυτοδύναµα, όταν έχει διοριστεί σε αυτό ένα τουλάχιστον 
µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ. 
 
3.  Η Σύγκλητος του ΕΑΠ και η Επιτροπή ∆ιαχείρησης Ειδικού Λογαριασµού 
συγκροτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και µε τις εξής 
προϋποθέσεις: i) όταν είναι αυτοδύναµες δύο τουλάχιστον Σχολές του, ii) όταν 
έχουν διορισθεί τρία τουλάχιστον µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ στη βαθµίδα του Καθηγητή, 
iii) όταν έχει διορισθεί ο Προϊστάµενος των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ, iv) 
όταν έχει διορισθεί ένα τουλάχιστο µέλος ∆ΕΠ για κάθε πρόγραµµα 
σπουδών που λειτουργεί σε, αυτοδύναµη ή µη, Σχολή του Ιδρύµατος και 
οδηγεί σε Πτυχίο ή σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης.** 
 
4.  Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΑΠ για κάθε ΘΕ διορίζεται ένα µέλος ∆ΕΠ 
του ΕΑΠ και αναγκαίος αριθµός ΣΕΠ. 
 
5.  Ως τη συγκρότηση σε σώµα της Συγκλήτου του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) το εκλεκτορικό σώµα, που προβλέπεται στο 
εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 4 του νόµου αυτού, αποτελείται από 
έντεκα (11) µέλη ∆.Ε.Π. που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής (∆.Ε.) του Ε.Α.Π. από το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. των 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων µε το ίδιο ή, αν δεν υπάρχουν, µε συγγενές 
γνωστικό αντικείµενο προς την αντίστοιχη θεµατική ενότητα. Τα µέλη του 
εκλεκτορικού σώµατος πρέπει να κατέχουν θέση στην ίδια ή ανώτερη 
βαθµίδα από τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί. 
Στην παραπάνω διάταξη εµπίπτουν και οι ήδη προκηρυχθείσες θέσεις 
∆.Ε.Π. είτε βρίσκονται στο στάδιο συγκρότησης των εκλεκτορικών 
σωµάτων είτε στο στάδιο της τελικής κρίσης. Στις περιπτώσεις αυτές τα 
µέλη των εκλεκτορικών σωµάτων συµπληρώνονται µε απόφαση του 
υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση της 
∆.Ε. του Ε.Α.Π. και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης συνεχίζεται µε την εκ 
νέου συγκρότηση της εισηγητικής επιτροπής και ολοκληρώνεται από το 
ενδεκαµελές εκλεκτορικό σώµα. *** 
 
6.  Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΕΑΠ συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις 
µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ. Η κατανοµή τους στις Σχολές γίνεται µε απόφαση της ∆Ε του 
ΕΑΠ. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται, κατ’ εξαίρεση από τη διαδικασία 
προγραµµατισµού µε απόφαση της ∆Ε του ΕΑΠ, η οποία εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 
7.  Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώµα η Σύγκλητος, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο 



Πρόεδρος της ∆Ε. Ο Πρόεδρος της ∆Ε ασκεί επίσης καθήκοντα Κοσµήτορα για όσες 
Σχολές δεν είναι αυτοδύναµες και ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού 
Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, έως ότου διορισθεί ο ∆ιευθυντής του. Τον 
Πρόεδρο της ∆Ε απουσιάζοντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο 
οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη.  
 
8.  Μέχρι της εκδόσεως του εσωτερικού κανονισµού του ΕΑΠ, θέµατα που 
αφορούν αυτόν ρυθµίζονται µε αποφάσεις της ∆Ε του ΕΑΠ, που εγκρίνονται από 
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
9.  Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΑΠ, πρώτη Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασµού του ΕΑΠ θεωρείται εκείνη που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 330/17.2.1997 όµοια απόφαση. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ορίζονται οι Επιτροπές ∆ιαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασµού του ΕΑΠ µέχρι της συγκρότησης σε σώµα της 
αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο.  
 
10.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου 
προέλευσης του υπαλλήλου, αποσπώνται στο ΕΑΠ για ένα (1) χρόνο µε αίτησή 
τους και µε δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης µέχρι την πλήρη λειτουργία 
του ΕΑΠ, υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ο χρόνος 
απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. 
Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του ΕΑΠ, µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, 
ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου προέλευσης του υπαλλήλου, 
µετατάσσονται στο ΕΑΠ µε αίτησή τους υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα.  
 
11.  Κατά τα προσεχή ακαδηµαϊκά έτη λειτουργίας του ΕΑΠ δίδεται έµφαση στα 
προγράµµατα επιµόρφωσης που οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικών 
προπτυχιακής και µεταπτυχιακής επιµόρφωσης και παρακολούθησης επιµέρους ΘΕ. 
Από τη δηµοσίευση του παρόντος, στο ΕΑΠ θα λειτουργήσουν δύο προγράµµατα 
σπουδών: α) «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας» και β) 
«Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
Το πρώτο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης και το δεύτερο σε 
Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιµόρφωσης. 
 
12. Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα µέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται µε 
απόφαση της ∆.Ε. του Ιδρύµατος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η 
διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύµβασης, οι 
υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αµοιβές καθορίζονται µε απόφαση 
της ∆.Ε. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. είναι 
τριµελής επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση της ∆.Ε. στην οποία 
συµµετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆.Ε., ως πρόεδρος, µε 
µέλη τον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο του προγράµµατος και τον συντονιστή της 
Θ.Ε. Μέλος της ∆.Ε. µπορεί, µετά από απόφασή της, να ορίζεται και ως 
Πρόεδρος των τριµελών επιτροπών επιλογής εφόσον κατέχει ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το περιεχόµενο της Θ.Ε. Η ∆.Ε. είναι 
αρµόδια για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. που ορίζονται ταυτόχρονα και 
ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι Προγραµµάτων ή συντονιστές Θ.Ε. Συνιστώνται 
στο Ε.Α.Π. είκοσι (20) θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες 

κατανέµονται µε απόφαση της ∆.Ε. στις σχολές του Πανεπιστηµίου. **** 
 
 



Άρθρο 11 
Καταργούµενες-Τροποποιούµενες ∆ιατάξεις 

 
1.  Το ΕΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και συµπληρωµατικά 
από τις ισχύουσες για τα ΑΕΙ διατάξεις. 
 
2.  Από την δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργούνται οι παράγραφοι 2,3,4,5,6,7 
του άρθρου 27 του ν. 2083/1992 καθώς και το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
αυτού, ενώ παραµένει σε ισχύ το εδάφιο ά της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όπως 
αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο. 
 

Άρθρο 12 
 
Το άρθρο 12 του Νόµου 2552/97 δεν αναφέρεται στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο 
 

Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει µε την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του. 
Προαναγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. 
 
 

Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 1997 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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