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ΘΕΜΑ : Εγκύκλιορ σσετικά με 

εξωπανεπιστημιακή απασσόληση Ππςτανικών 

Απσών 

 

  

Καηόπηλ εξσηεκάησλ θαη θαηαγγειηώλ πνπ πεξηήιζαλ ζηελ Τπεξεζία καο, ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα εμσπαλεπηζηεκηαθήο απαζρόιεζεο Πξπηαληθώλ Αξρώλ Παλεπηζηεκίσλ, ζέηνπκε 

ππόςε ζαο ηα παξαθάησ : 

 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ αξζ. 6 παξ. 3α ηνπ Ν.2530/1997 "Υπηπεζιακή καηάζηαζη και 

αναμόπθωζη μιζθολογίος ηος διδακηικού και επεςνηηικού και ηος εκπαιδεςηικού πποζωπικού 

ηων Ιδπςμάηων ηηρ Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ - Μιζθολογικέρ πςθμίζειρ επεςνηηών ηων 

επεςνηηικών ιδπςμάηων και άλλων ζςναθών καηηγοπιών και άλλερ διαηάξειρ", «ε ηδηόηεηα ηνπ 

Πξύηαλε, Αληηπξύηαλε, Κνζκήηνξα, Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο γηα 

ηα κέιε ΓΔΠ είλαη αζπκβίβαζηε κε θάζε εμσπαλεπηζηεκηαθή επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε, 

θαζώο θαη κε ηελ θαηνρή έκκηζζεο ζέζεο ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα {.„)». ηελ παξ. 11 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ νξίδεηαη όηη «Τα μέλη ΔΕΠ μεπικήρ απαζσόληζηρ δεν μποπούν 

να εκλέγονηαι Ππόεδποι ή Αναπληπωηέρ Ππόεδποι Τμημάηων, Κοζμήηοπερ, Ππςηάνειρ, 

Ανηιππςηάνειρ, δεν ζςμμεηέσοςν ζηη Σύγκληηο και δεν εκλέγονηαι Διεςθςνηέρ ζε επγαζηήπια ή 

κλινικέρ». 

 

Από ηε γξακκαηηθή θαη κόλνλ δηαηύπσζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθύπηεη ζαθώο 

όηη απαγνξεύεηαη ζηα πξόζσπα, κέιε ΓΔΠ, πιήξνπο απαζρόιεζεο πνπ αζθνύλ ηε δηνίθεζε 

ελόο παλεπηζηεκίνπ λα έρνπλ  νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε εθηόο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ή λα θαηέρνπλ  νπνηαδήπνηε έκκηζζε ζέζε ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα. 

Δμάιινπ, ζθνπόο ηνπ λνκνζέηε θαηά ηε ζέζπηζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηεο παξαγξ. 3
α
 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2530/1997, είλαη ηα κέιε ΓΔΠ ηα νπνία αζθνύλ ηε δηνίθεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ  λα αζρνινύληαη  απνθιεηζηηθά  θαη απεξίζπαζηα κε ηε δηνίθεζε ηνπ 

απηνδηνηθνύκελνπ ηδξύκαηνο, γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο έρνπλ εθιεγεί από ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα, θαη λα κελ απαζρνινύληαη εθηόο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, νύηε σο 

επαγγεικαηίεο νύηε, θπζηθά, θαη σο θάηνρνη νπνηαζδήπνηε έκκηζζεο ζέζεο. Ο πεξηνξηζκόο 

θάπνησλ αηνκηθώλ  δηθαησκάησλ ησλ θπζηθώλ  πξνζώπσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί κέιε ησλ 

Πξπηαληθώλ Αξρώλ είλαη ζεκηηόο θαη δελ αληίθεηηαη ζηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, αθνύ 
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γίλεηαη γηα ιόγνπο γεληθόηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζε 

απηά.  

Γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ιόγνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί, αλ θαη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά 

από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, όηη δελ επηηξέπεηαη ζηα κέιε ησλ Πξπηαληθώλ Αξρώλ ησλ ΑΔΙ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ  

ή Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ, έζησ θαη αλ ε ζπκκεηνρή απηή γίλεηαη ακηζζί, αθνύ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ άζθεζε δηνίθεζεο από ηνλ Πξύηαλε ή Αληηπξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, αξκνδηόηεηα ηελ νπνία ν λνκνζέηεο δελ ζεσξεί 

ζπκβαηή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ησλ Πξπηαληθώλ Αξρώλ.  

Γηα ηελ θαηνρή έκκηζζεο ζέζεο ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα (ζπκκεηνρή ζε Γ Αλώλπκεο 

Δηαηξείαο θιπ), έρνπλ εθδνζεί ε αξηζκ. 351/1996 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, ην Γλσκνδνηηθό έγγξαθν 2077/17-9-2001 ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ καο θαζώο θαη ηελ αξηζκ. Φ.125.1/11/47900/Β2/13-10-2002 απάληεζε ηνπ η. 

Δηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., εθ ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη κέινο ΓΔΠ πνπ έρεη ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ Πξύηαλε θιπ δελ κπνξεί λα είλαη θαη κέινο Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ, έζησ θαη ρσξίο ακνηβή. 

 

ρεηηθά κε ηελ ππ’. αξηζκ. 2/2008 Απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ κειώλ ΓΔΠ ησλ 

ΑΔΙ (αξζ. 2 Ν.249/1976, άξζ. 79 παξ. 6 Ν. 1566/1985 θαη άξζξν 2 Ν. 2233/1994), έρνπκε 

ηελ άπνςε όηη αθνξά εθείλεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί λα αζθεί ην κέινο ΓΔΠ σο 

πιήξνπο απαζρόιεζεο (ζρέζε κεηαμύ επηζηεκνληθνύ έξγνπ θαη επαγγεικαηηθήο πξάμεο 

ζπλαθνύο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ έρνληνο ηελ ηδηόηεηα ηνπ Πξύηαλε, Αληηπξύηαλε 

θιπ), ρσξίο απηό λα επεξεάδεη ηε γεληθή απαγόξεπζε πνπ ηίζεηαη από ηηο σο άλσ 

αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ε απόθαζε απηή απνθαίλεηαη θαη’ νπζίαλ επί 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεσο θαη δελ απνηειεί λνκνινγία πνπ λα δεζκεύεη ηα δηθαζηήξηα ή 

γεληθόηεξα ηε δηνίθεζε. 

 

πλεπώο, ηόζν από ην γξάκκα ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, όζν θαη από ην πλεύκα ηνπο, δεν 

πποκύπηει αμθιβολία πεπί ηος αζςμβίβαζηος ηηρ καηοσήρ θέζηρ Ππςηάνεωρ και 

Ανηιππςηάνεωρ με οποιαδήποηε εξωπανεπιζηημιακή απαζσόληζη. 

 

πλεκκέλα:  
1.  Η αξηζκ. 351/1996 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ  

2. Σν Γλσκνδνηηθό έγγξαθν 2077/17-9-2001 ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

3.  Η αξηζκ. Φ.125.1/11/47900/Β2/23-10-2002 απάληεζε ηνπ η. Δηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. 

4. Η κε αξηζκό 2/2008 απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ησλ κειώλ ΓΔΠ 
 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  
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