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Συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 1996 

Σύνθccτη: 

Προεδρεύων:--Σταύρος·Α-ργυρόnουλα;,Αγτιπpόεδ-ρ~N..Σ:-Κ-: ---. -----

Νομικοί Σύμβουλοι: Δημήτριος Ράπτης. Βασίλειος Κολοβός, 

Γεώργιος Παπασωτηρίου. Γεώργιος Πουλάκος, Σ.πυρίδων Σκουτέρης 

Δημ. Λάκκος. Χρήστος Θαμόπουλος, Εάγγελος Τριτάς και Ευάγγελος 

Παπα"ίσιδώρου. 

Πάρεδροι (γνώμες χωρΙς ψήφο): Σωτήριος Παπαγεωργακόπουλος, 

Κρίτων Μανωλής Πέτρος Τριανταφυλλίδης, Μεταξία Ανδροβιτσανέα 

και Ασημίνα Ροδοκάλη, 

Εισηγητής: Γεώργιος Παπασωτηρίου. Νομικός Σύμβουλος του 

Κράτους, 

Αριθ. Ερωτήματος: Υπ' αριθ. 81/275/3-5·1996 έγγραφο της Δlσης 

Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης του ΥπεΠΘ, σε συνδυασμό και 

προς το υπ' αριθ. Φ, 137/31/8211417/20-5·1996 έγγραφο της Δ/σης 
Προσωπικού Ανωτάτης Εκπ/σης Τμήμα Α'του ιδίου Υπουργείου. 



Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν την προβλεπόμενη οπό 
το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 2083/1992 αύξηση κατά 350;0 των αποδοχών 
μελών ΔΕΠ σύμφωνα δε με τις οριζόμενες rιpoϋπoθέσεις στο άρθρο 

δεύτερο του ν. 2216/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 5 του ν. 2303/1995 λαμβανομένων υπόψει και των διατάξεων 

του άρθρου 17 του ν. 1268/82 και των άρθρων 25. 26 και 33 του ν. 

1558/1985, δικαιούται να λάβει μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ και Πρύτανης αυτού, 

που παράλληλα ασκεί καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποδήμου 

Ελληνισμού του ΥΠΕΞ, χωρίς να λαμβάνει κατόπιν αιτήσεως 

(παραιτήσεως) του, μισθό για τη θέση αυτή. Επίσης ερωτάται αν ε{ναι 

δυνατή η χορήγηση άδειας κατοχής β' θέσης του καθηγητη του 

Τμήματος Νομικής και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης Κ. lω. 

Πανούση, προκειμένου να κατέχετ, και τη θέση του Γενικού Γραμματέα 

της Γ.Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του γΠΕΞ. θέση στην οποία 

διορίσθηκε ήδη με την υπ' αριθ. Α.Π. n. 13-1492/ΑΣ 662/9-2-1996 κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 29 
ΓΙ13-2-1996). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ομόφωνα ως ακολούθως: 

Ι. Στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 2083/1992, προβλέπεται για τα μέλη 

ΔΕΠ"11λήρους-l<αιαποκλ:ειστικής-απαοχόλησης" αuξηση-των-αΠΟΟΟΧών

τους κατά 35% έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών-των 

μελών AEn με πλήρη απασχόληση. Η ιδιότητα της "πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης" του μέλοος ΔΕn, ε(ναι ασυμβίβαστη με 

κάθε άλλη "επαγγελματική απασχόληση" ενώ η ιδιότητα του μέλους 

ΔΕΠ ως "πλήρους απασχόλησης" παρέχει τη δυνατότητα 

εξωπανεπιστημιακής επαγγελματικής απασχόλησης και κατοχής 

έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την παρ. 3 
του ίδιου ως άνω άρθρου. 

Η ως άνω αύξηση δεν καταβλήθηκε αμέσως μετά την ισχύ του 

άνω νόμου. ενώ με το άρθρο δεύrεΡΟ του ν. 2216/1994, ορίσθηκε ότι 

αυτή καταβάλλεται αναδρομικά από 1-1-1994 με τις οριζόμενες στη 
διάταξη προϋποθέσεις, οι διατάξεις δε του άρθρου αυτού, 

συμπληρώθηκαν με την παρ. 5 άρθρο 5 του ν. 2303/1995. 

Ειδικώτερα, στο άρθρο δεύτερο TOIJ ν. 2216/1994 ορίζονται τα 

εξης: 

"1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2083f199? 
(ΦΕΚ 159 Α) αύξηση καταβάλλεται αναδρομικά από 1-1-94 στα μέλη 
ΔΕΠ των ΑΕΙ τα οποία δεν κατέχουν άλλη θέση, οίιτε απαοχολοίινται 

στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτιl<ό τομέα. μόνιμα ή πρόσκαιρα με 
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οποιαδήποτε έννομη σχέση και γενικώς, εκτός των αποδοχών της 

θέσης τους, δεν αποκερδαίνουν άλλα εισοδήματα κατά οποιονδήποτε 

τρόπο είτε με παροχή εργασίας ή υπηρεσιών είτε από ελευθέριο 

εrtάγγελμα ή άλλο επιτήδευμα. 

2. Κατ' εξαίρεση, δεν υπάγονται στους περιορισμούς της 

προηγούμενης παραγράφου χρηματικά ποσά, που εισπράττονται λόγω 

συμμετοχής σε πρόγραμμα που έχει εγκρίνει και διαχειρισθεί η 

Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή λόγω συμμετοχής σε ερέυνητικό 

πρόγραμμα των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) 

του οικείου η άλλου ΑΕΙ ή από συγγραφικό έργο εν γένει Γι από 

καλλιτεχνικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του δικαιούχου 

μέλους ΔΕΠ ή από διδακτικό έργο που rtαρέχεται με ανάθεσr, στο 

οικε{ο ΑΕΙ. ή και σε άλλα ΑΕΙ." 

Περαιτέρω στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995. ορίζονται 
τα εξής: 

"5. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του όρθρου 8 του ν. 

2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α') αύξηση χορηγείται ως ξεχωριστή παροχή' και 

σε καμία περίπτωση δεν προσαυξάνει το βασικό μισθό. την ΑΤΑ και τα 

λοιπά δραχμίκά επιδόματα, επί των οποίων και μόνο υπολογίζεται. 

Στην έννοια των δραχμικών επιδομάτων δεν περιλαμβάνονται τα 

-.uπολογιζόμεν_ασε-ποσ.ο.στό~εnί ΙQΥβ_C1gLΚ9.~_μισθοU. 

Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου Tqu ν. 

2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α ) υπάγονται και τα ποσά που εισπράττονται από: 
α) συμμετοχή στη διο(κηση του Ιδρίίματος Κρατικών Υποτροφιών, του 

Διαπανεπιστηιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής 

(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σε Διοικούσα 

Επιτροπή Ανώτατou Εκπαιδευτικού Ιδρuματος (ΑΕ.\.) ή σε επιτροπές 

κρίσης του ΔΙ.Κ.Α. Τ.Σ.Α. β)συμμετοχή σε συμβούλια ή μόνιμες ή 

πρόσκαιρες επιτροπές ή ομάδες εργασΙας των Α.Ε.Ι. ή του δημοοιQU 

τομέα, που προβλέπεται από τις κεΙμενες διατάξεις, όπως Κεντρική 

Επιτροπή Γενικών Εξr;:;τάσεων. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού, Κεντρική Επιτροπή Μεταγραφών Εξωτερικού, 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, γ} παροχή διδακτικού ή διευθυντικού 

έργου σε εκπαιδευτικές μονάδες, υπηρεσίες, οργανισμούς και νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Εθνικής naιδείας και θρησκευμάτων, Παραγωγικές Σχολές Ενόπλων 

Δυνάμεων, Εθνικό Κέντρο Δημόσι.ας Διοίκησης και Ανώτερες 

Εκκλησιαστικές Σχολές και δ) συμμετοχή σε ερευνητικό πραγρόμματα 

μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α_Ε.Ι., τα 
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οποία έχουν εγκρίνει και διαχειριστεί επιτροπές ερευνών άλλων Α.Ε.Ι. 

από αυτά που υπηρετούν τα μέλη του Δ.Ε.Π." 

Παράλληλα. στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2083/92, παρέχεται 

όπως προαναφέρθηκε η δυνατότητα εξωπανεπιστημιακής 

απασχολήσεως και κατοχής έμμισθης θέσης (δεύτερης θέσης) στο 

Δημόσιο κτλ. στα μέλη ΔΕΠ "Πλήρους απασχόλησης", τα οποία όμως, 

όπως ρητώς ορίζεται στη διάταξη "δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν 

καθήκοντα πρυτάνεως, ανΤΙΠΡVτάνεων και κοσμήτορα, εκτός αν πριν 

από την ανάληψη των καθηκόντων τους δηλώσουν αναστολή άσκησης 

του παράλληλου "επαγγελματικού έργου" ή παραίτηση από την 

κατεχόμενη τυχόν δεύτερη θέση". 

Εξ άλλου, στο άρθρο 17 του ν. 1268/1982, καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις χορηγήσεως αδει,ών στα μέλη ΔΕΠ και ειδικώτερα 

αδειών για κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και ΝΠΔΔ tΊ συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς με παράλληλη 

χορήγηση άδειας απουσίας από τα διδακτικά και ερευνητικά 

καθήκοντα. 

Τέλος, σχετικά με τη θέση του Πρύτανη στο ΑΕΙ, αυτός, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2083/92, ε{ναι ένα από τα 

τρία όργανα του Α.Ε.Ι (τα άλλα δύο είναι η Σύγκλητος και το 

.. Πρι,ιΤQ.Υικ9.Σl!~~~Q"ΨΙ!.~ιευθύν!:ι το ΑΕΙ και έχει όλες τις 
αναφερόμενες στην παρ. 1 εδ. στ. του άρθρου 3 του ciνων~'2a83792 

αρμοδιότητες, εκλέγεται δε στη θέση του με τριετή θητεία, σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2188/94. 

11. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατόξων, συνάγεται ότι 
για να δικαιωθούν τα μέλη ΔΕΠ της αύξησης 35%. που παρέχεται σε 
όσα εξ αυτών υπηρετούν με "πλήρη και αποκλειστική απασχόληση". θα 

πρέnει αυτά να μη κατέχουν άλλη θέση μόνιμα ή πρόσκαιρα με 

οποιαδήποτε έννομη σχέση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και γενικά 

να μη αττοκερδαΙνουν άλλα εισοδήματα εκτός των αποδοχών της θέσης 

τους ως μελών ΔΕΠ, εκτός από τις προβλεπόμενες ρητά και 

περιοριστικά εξαιρέσεις στην παρ. 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 

2216/96 και στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2303/95. 

Η θέση επομένως του Γενικού Γραμματέα της Γεν. Γραμματείας 

Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ, που !:ίναι θέση μετακλητή, με βαθμό 

οΊης κατηγορίας ειδικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 25. 26 και 33 
του ν. 1668/19Β5 "Κυβέρνηση και Κuβερνητικά όργανα". δεν εμπίπτει 

σης άνω εξαιρέσεις, και επομένως το μέλος ΔΕΠ και Πρύτανης ΑΕΙ, 

που έχει διορισθεί ως Γενικός Γραμματέας της Γεν. Γραμματειας του 
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ynEZΞ, δεν δικαιούται της προσαύξησης 35%., ανεξάρτητα αν 

οικεLOθελώς παρητήθη του μισθού από τη θέση του Γεν. Γραματέως. 

Άλλως τε παραίτηση από το μισθό (αποδοχές) κατά πάγια νομολογία 

των δικαστηρίων, είναι άκυρη και παρά την υποβολή της, ο δικαιούχος 

μπορεί να αξιώσει δικαστικώς την καταβολή. 

'Oσov αφορά εξ άλλου στο θέμα αν είναι ΔUνατή η χορήγηση 

άδειaς.. Kατox~ς β' θέσης από τον Υπουργό ΕΠΘ, σε ένα μέλος ΔΕΠ που 
είναι Πρύτανης τουΑΕI. ώστε va αναλ6βέί θέση Γενικού Γραμματέα σε 
Γεν. Γραμματεία Υπουργείου (εν προκειμένω ο nρύτανης του nαν/μίου 

Θράκης κ. lωάννης nανούσης διορίσθηκε και Γεν. Γραμματέας της 

Γεν. Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ΥΠΕΞ), κατά την γώμη του 

Τμήματος, όπως αυτό σαφώς συνάγεται από τη ρητή διάταξη της 

παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2083L92. η άσκηση καθηκόντων πρυτάνεως, 

αVΤιπρυτάνεως και κοσμήτορα στο ΑΕΙ. είναι ασυμβίβαστη με κάθε 

εξωπανεπιστημιaκιΊ επαΥΥελματιι<η απασχόληση καθώς και κατοχή 

έμμισθης θέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Επομένως ένα μέλος ΔΕΠ. εφ' όσον εκλέγεται και ασκε( 

καθήκοντα Πρύτανη, ΑντιπρUτανη ή Κοσμήτορα στο Α.Ε.Ι., δεν μπορεί 

να κατέχει ~αι δεύτερη έμμισθη θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 1268/1982, για 

--ΧQΡήΥησ:q_aδείqΙ;;.$ClΤ9X!lςrr.~~q!\ς:_ .. _. 
.

Είναι δε θέμα ιδΙας επιλογής του ενδιαφερομένου μέλους AEn, 

αν θα παραιτηθεί της θέσης του Πρυτάνεως για να τύχει αδείας 

κατοχής β θέσης ή αντίστροφα της β'θέσης για να παραμείνει 

Πρύτανης. 

Γ. 

Νομικός Σύμβουλος του 

Κράτους 
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