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των έντυπο-ανάπηρων χρηστών των ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών.

2. Μέλη του Σ.Ε.Α.Β. είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακα-
δημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 
Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι 
τα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και τεχνολογικοί φο-
ρείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιποί 
ερευνητικοί οργανισμοί της ημεδαπής, καθώς και νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύο-
νται από άλλα υπουργεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 126

Κανονισμός αποδοχών 

για την παροχή διδακτικού έργου

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καταρτίζεται Κα-
νονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου 
σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, 
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε 
είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρ-
φωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργα-
νώνονται από το Α.Ε.Ι. και για τα οποία προβλέπεται η 
καταβολή τελών φοίτησης.

2. Με τον Κανονισμό Αποδοχών καθορίζεται το ανώτα-
το όριο αμοιβής ανά διδακτική ώρα και ανά κατηγορία 
προγραμμάτων σπουδών για τις ακόλουθες κατηγορίες 
διδακτικού προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα τους:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
των Α.Ε.Ι. ανά βαθμίδα,

β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
των Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
των Α.Ε.Ι.,

στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,
ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,
η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του Α.Ε.Ι.,
θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές,
ι) μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι.,
ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των 

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανι-
σμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες σε προγράμματα σπου-

δών δεύτερου κύκλου και επιμορφωτικά προγράμματα 
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. Με τον Κανονισμό Αποδοχών δύναται 
να καθορίζεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απασχό-
λησης σε μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προγράμματα 
σπουδών του Α.Ε.Ι.

3. Δικαίωμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμμα-
τα της παρ. 1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών α) έως δ) της παρ. 2 αποκλειστικά για την παροχή 
διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση 
πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υπο-
χρεώσεις του προς το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί. Για 
τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαρια-
σμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη 
δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και 
προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμ-
ματα της παρ. 1. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται 
σε νόμιμη άδεια. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως στο 
διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) αποκλειστικά 
για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη 
απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που 
τους έχουν ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει 
με το Α.Ε.Ι. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πει-
θαρχικό παράπτωμα.

4. Ο Κανονισμός Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλες τις 
κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που παρέχουν δι-
δακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και 
τρίτου κύκλου, Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράμματα 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συμπεριλαμβανομένων διιδρυματικών 
και κοινών προγραμμάτων με άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς 
φορείς, εφόσον το Α.Ε.Ι. έχει τη διοικητική υποστήριξη 
του προγράμματος.

Άρθρο 127

Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου 

από δημόσιους υπαλλήλους

1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου 
και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προ-
γράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα 
των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς 
τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, 
το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δη-
μόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκη-
σης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες 
διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός 
του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης 
ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την 
υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, 
αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώ-
ντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό 
ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το 
διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, 
γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απα-
σχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρω-
σης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά 
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πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της 
παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 128

Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο Ψυχολογι-
κής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με αποστολή την 
παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής 
υποστήριξης και την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής 
υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και 
ιδίως των φοιτητών προγραμμάτων πρώτου, δεύτερου 
και τρίτου κύκλου σπουδών. Το Κέντρο Ψυχολογικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Α.Ε.Ι. δύναται να λει-
τουργεί υπό την ευθύνη πανεπιστημιακού εργαστηρίου 
ή πανεπιστημιακής κλινικής ή Ερευνητικού Ινστιτούτου 
(Ε.Ι.) του Α.Ε.Ι. που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας ή υπό την ευθύνη της διοίκησης του Α.Ε.Ι.

2. Το Κέντρο εγκαθίσταται στην πόλη όπου εδρεύει 
το Α.Ε.Ι. και δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε πόλεις 
όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., κα-
θώς και να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης 
και συμβουλευτικής με τη χρήση ψηφιακών υποδομών 
και υπηρεσιών.

3. Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης στελεχώνεται από ομάδα ψυχιάτρων, ψυχολό-
γων και κοινωνικών λειτουργών, που προέρχονται από 
μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Α.Ε.Ι. ή μόνιμο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. Αν 
δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό των Α.Ε.Ι. αντίστοιχης 
ειδικότητας, το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο 
προσωπικό ειδικότητας ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοι-
νωνικού λειτουργού, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 243 και η μισθοδοσία του 
βαρύνει ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 129

Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης

Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώ-
τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο υποστήριξης 
διδασκαλίας και μάθησης με αποστολή την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς 
βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, 
σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, 
καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου.

Άρθρο 130

Συνήγορος του Φοιτητή

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνί-
σταται αυτοτελές Γραφείο με τίτλο «Συνήγορος του Φοι-

τητή», που έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ 
φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του 
ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινο-
μένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης 
λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή 
δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμο-
λογίας των φοιτητών.

2. Ως Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται από τη Σύγκλη-
το του Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη 
και γνώμη του Συμβουλίου Φοιτητών, μέλος Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμί-
δας Καθηγητή ή Ομότιμος Καθηγητής του Α.Ε.Ι. Η θητεία 
του είναι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα 
ανανέωσης ετησίως για άλλα τρία (3) έτη. Η γνώμη του 
Συμβουλίου Φοιτητών υποβάλλεται εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή του 
αιτήματος παροχής γνώμης από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. 
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου 
εδαφίου, ο ορισμός πραγματοποιείται χωρίς αυτήν.

3. Για την άσκηση καθηκόντων του Συνηγόρου Φοι-
τητή δεν καταβάλλεται αμοιβή ή άλλου είδους παροχή 
ή αποζημίωση. Εάν ο Συνήγορος του Φοιτητή είναι εν 
ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π., για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία 
του μπορεί να απαλλαγεί από μέρος των διδακτικών ή 
διοικητικών καθηκόντων του ύστερα από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος όπου υπηρετεί, ύστερα από 
αίτησή του.

4. Ο Συνήγορος του Φοιτητή ασκεί τις ακόλουθες αρ-
μοδιότητες:

α) Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
αναφορά φοιτητή, και μεσολαβεί στα αρμόδια όργανα 
του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Για την επίτευξη της 
αποστολής του δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες του 
ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδει-
κτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, 
να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμο-
σύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν 
τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα 
κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία 
του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστο-
ποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια 
διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την 
αναφορά, και μεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του Φοιτη-
τή μπορεί, με πράξη του, να θέτει στο αρχείο αναφορά 
που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη. 
Αν κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρ-
χικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρ-
μόδιο πειθαρχικό όργανο.

β) Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό και τους φοι-
τητές του ιδρύματος για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες 
και την αποστολή του Συνηγόρου του Φοιτητή.

γ) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για 
τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος, σε συ-
νεργασία με άλλες μονάδες του ιδρύματος, καθώς και με 
εξωτερικούς φορείς, ιδίως με τον Συνήγορο του Πολίτη 
και τους Συνηγόρους Φοιτητών άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδα-
πής και της αλλοδαπής.


