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δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που
μετέχει στη Σύγκλητο.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί
νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος
των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ
της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.
2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού
Κανονισμού του Ιδρύματος:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του,
β) καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού
σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις
κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος,
γ) καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό
οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό
απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους
υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει
την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.
Στον προϋπολογισμό κατανέμονται οι πιστώσεις στις
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες
του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας
προγραμματικού σχεδιασμού,
δ) εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος,
ε) εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών
προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές της,
στ) έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
ζ) μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές,
η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,
θ) ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του
αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη
απόφασή της, η Σύγκλητος.
3. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους στη
Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του
οικείου Ιδρύματος.
Άρθρο 15
Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις
1. α) Ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης
βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος για θητεία τεσσάρων
(4) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας
ορίζεται στην προκήρυξη. Αντιπρύτανης εκλέγεται μέλος
Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία.
β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του
Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε
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καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.
γ) Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20)
Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τμήματα, αλλά
λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες
εκλέγονται τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με τους εξής τομείς ευθύνης:
αα. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης,
γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος
προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, και
δδ. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.
Στα Α.Ε.Ι. που έχουν μέχρι και είκοσι (20) Τμήματα και
δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση εκλέγονται τρεις (3) Αντιπρυτάνεις με τους εξής τομείς ευθύνης:
αα. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης,
ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης και
γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και
να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα
του Πρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι
υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και
του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες,
συνολικά.
2. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων
γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που
περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους
υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνον από τους
υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του.
3. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη
και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των
μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων)
και ββ) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη
ομάδα εκλεκτόρων).
β) Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο
κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επιμέρους συνόλων:
αα) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
ββ) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων των
μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν
το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με
0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών
της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
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Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται
στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του
μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι
μισό (0,5) ή άνω του μισού.
γ) Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν
μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή
ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν
ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας της περίπτωσης α΄.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων γίνεται από τον υπηρετούντα
Πρύτανη τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας
του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο και αν
αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρύτανης ή η
Σύγκλητος, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή
δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη και του
Αντιπρύτανη υποβάλλονται, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην προκήρυξη, στον Πρύτανη ή στη Σύγκλητο, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 4.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
έχει επταμελής ή πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά
και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ορίζονται
με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από
εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της,
επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το
αποτέλεσμα. Αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μέσα
στην ανωτέρω προθεσμία των δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων
θέσεων, οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται μέσα σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την επομένη της διαπίστωσης. Αν
εκ νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές διενεργούνται με όσους έθεσαν
υποψηφιότητα και ο νέος Πρύτανης ορίζει τα πρόσωπα
που καταλαμβάνουν τις θέσεις που απομένουν.
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται
με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις
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και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος
τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής
ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
8. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα
ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη
και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην
πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με
κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται
η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη άγονη διαδικασία με κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή αν δεν
συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών
από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν
κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας,
επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου,
την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων
που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή
μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας
άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή,
ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας
μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της
πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται
οι σχετικές λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
9. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις ή οι τρεις, κατά
περίπτωση, υποψήφιοι που συγκέντρωσαν, με βάση τον
προβλεπόμενο στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3
τρόπο υπολογισμού, τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων. Επί ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη
θέση, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8.
10. Για την, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, καθώς και για τον ορισμό των Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα
με τις προηγούμενες παραγράφους, εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται
να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση
τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και
Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη
είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση
εκτός του Ιδρύματος.
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12. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα τρία (3)
πρώτα έτη της θητείας του, για την μέχρι τη λήξη της
προκηρυχθείσας θητείας χρονική περίοδο, διενεργούνται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης και
συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη.
Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν η εκλογή έλαβε
χώρα κατά το τρίτο έτος της προκηρυχθείσας θητείας και
αναδείχθηκε Πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό
που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει
να συντρέχουν σωρευτικά.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους
της θητείας του, καθώς και αν απουσιάζει ή προσωρινά
κωλύεται, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Αντιπρύτανης,
σύμφωνα με τη σειρά αναπλήρωσης που ο Πρύτανης
έχει ορίσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την περίπτωση
η΄ της παραγράφου 15. Αντιπρύτανης που αρνείται να
αναπληρώσει τον Πρύτανη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εκπίπτει του αξιώματος του Αντιπρύτανη. Ο
Αντιπρύτανης, που αναλαμβάνει καθήκοντα Πρύτανη,
καθώς και όποιος εκπίπτει σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, αναπληρώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 13. Αν για οποιονδήποτε λόγο καθίσταται
ανέφικτη η αναπλήρωση Πρύτανη για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί μέχρι την αναπλήρωσή του το αρχαιότερο
μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας. Επί ίδιας ημερομηνίας
πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται
κλήρωση ενώπιον της Συγκλήτου. Ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
13. Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει, με απόφαση της Συγκλήτου, ο επόμενος στη σειρά εκλογικής
κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική
περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος
ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη. Ελλείψει επόμενου στη σειρά
εκλογικής κατάταξης υποψηφίου, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής Αντιπρύτανη: α) αν η ανάγκη
ανακύψει κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας των
Πρυτανικών Αρχών, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη
λήξη της θητείας τους, διενεργούνται, εκλογές από τον
Πρύτανη για την ανάδειξη Αντιπρύτανη, και, αν ο Πρύτανης αδρανεί για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών, οι εκλογές διενεργούνται από τη Σύγκλητο
και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) αν
κανένας δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του
Αντιπρύτανη ή αν η ανάγκη ανακύψει κατά το τελευταίο
έτος της ανωτέρω θητείας, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας και,
ελλείψει μέλους Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, το αρχαιότερο
μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του αναπληρωτή. Μέχρι τη
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διενέργεια εκλογών ή ανάθεση καθηκόντων, σύμφωνα
με τα ανωτέρω, καθώς και αν απουσιάζει ή προσωρινά
κωλύεται, τα καθήκοντα του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη ασκεί ο Πρύτανης. Σε κάθε περίπτωση
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου, η θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα
αυτό. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν συντρέχει
η περίπτωση β΄ του δεύτερου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου ή αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το τρίτο
έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Αντιπρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε
το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά.
14. Αν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να
γίνει με εκλογές, οι εκλογές διενεργούνται το αργότερο
μέσα σε ένα (1) μήνα από την κένωση της θέσης.
15. Ο Πρύτανης έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και
των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας:
α) προΐσταται του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, είναι διατάκτης
των δαπανών του Ιδρύματος και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων
και των φοιτητών,
β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,
γ) συγκαλεί την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο,
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών
τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων που πρόκειται
να συζητηθούν στα παραπάνω όργανα μέλος της Συγκλήτου ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, αντίστοιχα, και
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει άλλον
εισηγητή,
δ) μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις όλων των
συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα
ψήφου,
ε) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του
Ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει
αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου,
στ) καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας
του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη
Σύγκλητο,
ζ) προκηρύσσει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης
Τμήματος και βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, τις
θέσεις μελών Δ.Ε.Π., διενεργώντας και το σχετικό έλεγχο
νομιμότητας,
η) με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τη σειρά με την οποία
τον αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις αν απουσιάζει ή
κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του και
ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, τον τομέα ευθύνης
και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη,
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θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος,
καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή
αρνητικής κρίσης,
ι) ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύματος για το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης
των μελών Δ.Ε.Π.,
ια) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής
εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του
Ιδρύματος,
ιβ) μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του
Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του
Ιδρύματος,
ιγ) λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα
διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν
και να λάβουν αποφάσεις,
ιδ) είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.
Άρθρο 16
Όργανα της Σχολής
Τα όργανα της Σχολής είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) η Κοσμητεία,
γ) ο Κοσμήτορας.
Άρθρο 17
Γενική Συνέλευση Σχολής
1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%
του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής
των περιπτώσεων α΄ και β΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι
κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα,
όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για
την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά
για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των
υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται,
μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από
τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι
εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή
θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί
οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
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Κανονισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε
άλλα όργανα της Σχολής.
Άρθρο 18
Κοσμητεία
1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τους Προέδρους των Τμημάτων.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%
του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτώσεων α΄ και β΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό,
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται
στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω
του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν
είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για
την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά
για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των
υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους
αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής της οικείας κατηγορίας της Σχολής, για ετήσια
θητεία.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι
εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση,
μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, για διετή θητεία και
δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά
κατηγορία. Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται και
λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για τα θέματα
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3, όταν αφορούν
στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.
2. Αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη
Προέδρου Τμήματος, από τους Διευθυντές Τομέων, από
πέντε (5) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής
μέλη Δ.Ε.Π., από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών,
έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν
(1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν,
καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Οι
εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται, αντίστοιχα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και η
Κοσμητεία συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και
αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Τα θέματα
που αφορούν στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής
καθορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και
όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
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α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής
και των Τμημάτων της,
β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική
πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο
πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε
τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,
γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των
Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,
καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει
τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,
δ) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και
στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε
Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,
ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας
ή άλλης Σχολής,
στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη
Σχολή,
ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και
τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας,
η) προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων
μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων
των οικείων Τμημάτων,
θ) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών
μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα
των προγραμμάτων σπουδών.
Άρθρο 19
Κοσμήτορας
1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία
έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.
2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα
απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το
σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας
Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι περιπτώσεις β΄
και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για
την εκλογή Κοσμήτορα.
3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3)
μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί
η ανωτέρω προθεσμία η αρμοδιότητα της προκήρυξης
περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης,
κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για
τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
4. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθε-
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σμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή
τον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα
της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 3.
5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με
απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Αν δεν τηρηθεί η
ανωτέρω προθεσμία η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται
στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει
την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,
εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη,
ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται
με κάλπη σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος, τέτοια που
να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας
την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. Αν κανείς
από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15.
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
9. Ο Κοσμήτορας αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από
τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση
την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης
εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει το αρχαιότερο από
αυτούς μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
της βαθμίδας του αναπληρωτή. Επί ίδιας ημερομηνίας
πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται
κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
10. Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2)
πρώτα έτη της θητείας του για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη
εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο μέσα
σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κένωση της
θέσης. Η θητεία του νέου Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης,
εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο έτος
της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Κοσμή-
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τορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το
αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας,
καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για
οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα
Κοσμήτορα ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθμίδας της Σχολής. Επί περισσότερων μελών Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο
Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Κοσμήτορας έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, του
Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την
Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως
εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή
της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών
τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή
της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών
των Τμημάτων και την τήρηση του παρόντος νόμου, του
Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση
συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
ε) συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 32.
12. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση
στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Άρθρο 20
Όργανα του Τμήματος
Όργανα του Τμήματος είναι:
α) η Συνέλευση του Τμήματος,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) ο Πρόεδρος του Τμήματος.
Άρθρο 21
Συνέλευση Τμήματος
1. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ως εξής:
αα. Από τους ανωτέρω, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Αν στο Τμήμα
υπάρχουν λιγότερα από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π., η Γενική
Συνέλευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα,
συμπληρώνει τα μέλη της ως τον αριθμό πέντε (5) από
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. των συγγενέστερων ως
προς το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων.
ββ. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. υπερβαίνουν τα τριάντα (30),
στη Συνέλευση μετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι
οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνο-
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λικό αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα. Οι ανωτέρω
εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία
του αριθμού των μελών του Τομέα σε κάθε βαθμίδα, με
άμεση και μυστική ψηφοφορία όλων των μελών Δ.Ε.Π.
του Τομέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για
την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα
κινεί ο Διευθυντής του Τομέα, τρεις (3) μήνες πριν από
τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούμενου έτους.
β) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του
Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Διευθυντές των Τομέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται
στον αριθμό των τριάντα (30) μελών της περίπτωσης α΄.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15%
του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος
των περιπτώσεων α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι
περισσότερους των δέκα (10). Αν, με βάση το παραπάνω
ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν
είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη
μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1)
εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων,
όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται,
μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από
τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι
εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια
θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας
προσωπικού του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ δεν έχουν εκλεγεί.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέματα
που αφορούν στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού
Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας:
α) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική
πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του,
στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος,
β) γνωμοδοτεί για τα θέματα της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 και συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος,
γ) καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε
Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί μέλος Δ.Ε.Π., ύστερα
από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258),

