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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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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 προϋπολογι-
σμού 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 μα-
θήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας 
ή άλλης Σχολής,

στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδι-
ασμό 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 Σχο-
λών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα 
των προγραμμάτων σπουδών.

Άρθρο 19

Κοσμήτορας

1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθ-
μίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οι-
κείας 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 προκη-
ρυσσόμενης θέσης.

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνε-
χόμενη 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 οι-
κείας 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 Κοσμή-
τορα 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 προκή-
ρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οι-
κείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για 
τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

4. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υπο-
βάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθε-

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 διαδικασί-
ας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με 
απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργά-
σιμες 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 μέ-
λος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της 
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 
την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κο-
σμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συ-
γκρότησή 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 συγκέ-
ντρωσε 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 περί-
πτωση 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 έγκυ-
ρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρό-
νως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οι-
κείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή 
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

9. Ο Κοσμήτορας αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρι-
νά 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 αρχαι-
ότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει το αρχαιότερο από 
αυτούς μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει με-
λών 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 οποιον-
δήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) 
πρώτα έτη της θητείας του για τη μέχρι τη λήξη της θητεί-
ας 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 δι-
άρκεια 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 κλή-
ρωση 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 ορι-
στεί 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 αρμοδιό-
τητές του, 

ε) συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Ιδρύματος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 32.

12. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογι-
σμού 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 εί-

ναι 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-

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 προηγούμε-
νου έτους.

β) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του 
Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Δι-
ευθυντές 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 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) των μετα-
πτυχιακών 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 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 ψηφο-
δέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική 
ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας 
προσωπικού του Τμήματος. 

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουρ-
γεί 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 αρμοδιό-
τητες 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 Εσωτε-
ρικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευ-
θύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, 

γ) καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε 
Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντι-
κειμένου 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),




