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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 αρμοδιότη-
τες 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 ανά-
πτυξη 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 αντίστοι-
χους 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 υπο-
βάλλονται 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 Ορ-
γανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, 

ζ) μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπη-
ρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προ-
σωπικό σε αυτές,

η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανα-
κατανομή 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 κοινο-
ποιούνται 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 αναπληρω-
τή του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία. 

β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του 
Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διε-
νέργειας 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 προκηρυσ-
σόμενης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέ-
σει 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 το-
μείς ευθύνης: 

αα. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοι-
τητικής Μέριμνας,

ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης,

γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος 
προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύ-
ματος, 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 εκλέγο-
νται 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, Ακαδημα-

ϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προ-
ΐσταται 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 Πρυ-
τάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς ση-
μειώνουν 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 επι-
μέρους συνόλων: 

αα) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομά-
δας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υπο-
ψήφιο και 

ββ) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλα-
πλασιαζόμενου 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 απουσιά-
ζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απου-
σίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή 
ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν 
ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομά-
δας της περίπτωσης α΄. 

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων γίνεται από τον υπηρετούντα 
Πρύτανη τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας 
του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιό-
τητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο και αν 
αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημε-
ρών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρύτανης ή η 
Σύγκλητος, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτη-
ση 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 Σύγκλη-
το, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προ-
κήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 4. 

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 
έχει επταμελής ή πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επι-
τροπή, 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 Εφορευ-
τική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακη-
ρύσσει 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 ημε-
ρών, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυ-
τάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων 
θέσεων, οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων μαται-
ώνονται και επαναπροκηρύσσονται μέσα σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την επομένη της διαπίστωσης. Αν 
εκ νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των υποψήφιων Αντι-
πρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγι-
μων 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 

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 παραγρά-
φου 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα 
ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδι-
κασία 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 δια-
δικασία με κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή αν δεν 
συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευ-
τική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική δι-
αδικασία 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 συγκεντρώ-
σει 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 εργά-
σιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκε-
ντρώνει 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 Υπουρ-
γού 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 έγκυ-
ρων 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 παραγρά-
φους, εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, κα-
θώς 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 Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

11. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται 
να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσω-
που 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 οποιον-
δήποτε 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, διενεργού-
νται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την ανάδειξη Πρύτα-
νη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης και 
συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμε-
νη 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, κα-
θώς και αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-
δήποτε 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 προηγούμε-
νο 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 Πρύ-
τανη 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 διαπιστω-
τική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

13. Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-
δήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει, με από-
φαση 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 περίπτω-
ση 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 Πρύ-
τανης αδρανεί για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσι-
μων 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 καταλαμ-
βάνει 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 

διενέργεια εκλογών ή ανάθεση καθηκόντων, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, καθώς και αν απουσιάζει ή προσωρινά 
κωλύεται, τα καθήκοντα του παραιτηθέντος ή εκλιπό-
ντος Αντιπρύτανη ασκεί ο Πρύτανης. Σε κάθε περίπτωση 
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδί-
δει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις της 
παρούσας παραγράφου, η θητεία στο αξίωμα του Αντι-
πρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλο-
γιμότητας 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 Αντι-
πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε 
το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά. 

14. Αν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτη-
θεί 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 άλ-
λες 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 συνερ-
γασία 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 εργα-
σιών τους και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών 
τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων που πρόκειται 
να συζητηθούν στα παραπάνω όργανα μέλος της Συ-
γκλήτου 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 δι-
καίωμα ψήφου,

στ) καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογι-
σμό 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 Εφημερί-
δα 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 με-
ταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος, 
καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή 
αρνητικής κρίσης,

ι) ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύματος για το πληροφο-
ριακό 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 αντιμετώ-
πιση 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 πο-
σοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλο-
ποιείται 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, μυ-
στική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοι-
τητών 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 ψηφο-
δέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική 
ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσω-
πικού της Σχολής. 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λει-
τουργεί 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 αρμοδιότη-
τες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 

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 περιπτώ-
σεων 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 ψη-
φοφορία από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμ-
μετοχής 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 εκπρό-
σωποι 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 απο-
τελείται 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 φοι-
τητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, 
καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατη-
γορία 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 ορί-
ζονται 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 δημοσιεύ-
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και 
όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονι-
σμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νο-
μοθεσίας: 
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δ) ορίζει Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υπο-
ψηφιότητες,

ε) εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνω-
ση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα 
της ίδιας ή άλλης Σχολής, 

στ) συντάσσει τον οδηγό προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος,

ζ) απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων 
σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,

η) κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, 

θ) αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οι-
κείες διατάξεις,

ι) εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μά-
θημα του προγράμματος σπουδών,

ια) συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος,

ιβ) εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π.,

ιγ) καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών 
και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδι-
κασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης 
της θητείας μελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει προς 
έγκριση στη Σύγκλητο,

ιδ) εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων 
μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο 
αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. 
και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 

ιε) αποφασίζει για την ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε καθε-
στώς μερικής απασχόλησης,

ιστ) γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από 
και προς το Τμήμα,

ιζ) προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει 
απόφαση περί της επιλογής, 

ιη) προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε 
δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού 
έργου τους,

ιθ) εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτι-
μου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή,

κ) κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνη-
τικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος,

κα) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιό-
τητές της.

Άρθρο 22

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα με 
δύο (2) ή περισσότερους Τομείς. Στα Τμήματα που δεν 
λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο, τις αρμοδιότητες του 
παρόντος ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του 

Τμήματος, 
β) τους Διευθυντές των Τομέων, 

γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώ-
πους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
21, που υποδεικνύεται από τους ίδιους. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί 
νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος 
της παρούσας περίπτωσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση 
του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξερ-
γάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την 
τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε 
θέμα, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 21, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει 
την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγη-
σης σε επίπεδο Τμήματος.

Άρθρο 23

Πρόεδρος Τμήματος

1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 
εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικεί-
ου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν 
μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει 
υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν υπο-
ψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη 
Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και 
μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. 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 προκη-
ρυσσόμενης θητείας. 

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνε-
χόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν 
μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από 
τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η 
εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισ-
σότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προ-
έδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, 
που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων 
Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι 
εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο 
από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από 
τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από 
το όνομά τους. 

3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο 
των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα 
εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομά-
δα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την 
εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέ-
δρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται από 
τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θη-
τείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρ-

nchris
Highlight

nchris
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1973Τεύχος Α’ 114/04.08.2017

μοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. 
Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά 
για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει 
κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή 
δημοσιοποίηση της προκήρυξης. 

5. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και 
του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερόμενους, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύ-
τανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προ-
κήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της 
παραγράφου 4. 

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 
έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθ-
μους αναπληρωτές, 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. του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανω-
τέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται 
στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέ-
λος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της 
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 
την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προ-
έδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και 
το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστω-
τική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται 
με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους 
και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της 
εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επα-
ναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.

8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. Αν κανείς από τους 
υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισο-
ψηφίας, 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 έγκυ-
ρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

9. Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζε-
ται αναλόγως η παράγραφος 8. 

10. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει 
συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου 
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυ-
ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

11. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδι-
ότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού 
Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας:

α) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και επο-
πτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την 

τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού,

β) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων 
μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, 
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως 
εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για 
την εκτέλεση των αποφάσεών της,

γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και 
μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,

δ) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος 
σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων,

ε) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονι-
κών δημοσιεύσεων του Τμήματος,

στ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών Δ.Ε.Π. σε καθεστώς 
μερικής απασχόλησης,

ζ) διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα 
γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμή-
ματος,

η) συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραί-
ωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του 
Τμήματος,

θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμή-
ματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία,

ι) εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να 
ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις απο-
φάσεις της Συγκλήτου.

12. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρό-
εδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο 
ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή 
εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θη-
τείας.

Άρθρο 24

Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων

1. Στα Τμήματα Α.Ε.Ι. που δεν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις περί αυτοδυναμίας του άρθρου 11 λειτουργεί 
προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν:

α) υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
β) εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του 

συνόλου των μελών της προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος της περίπτωσης α΄. Αν, με βάση το παραπάνω 
ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογ-
γυλοποιείται 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 εκ-
πρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) 
εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδα-
κτόρων, όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των 
φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, 
για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμ-
μετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία 
από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας 
του Τμήματος,

γ) τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία από 
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι 
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