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Προς
1. Όλους τους Καθηγητές (Καθηγητές
Πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές
Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές)
και Λέκτορες του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2. Τα Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., καιΕ.Τ.Ε.Π.
του Τμήματος Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΡΑΞΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α')
Τις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017
Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017
Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017

5.

Τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-82018 τ. Α')

6.
7.

Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β')
Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αριθμ. 2140/10-10-2017 (ΦΕΚ 591/Υ.Ο.Δ.Δ./16-11-2017
με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία, από 112-2017 μέχρι 30-11-2019, και η οποία παρατάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α'
και β' της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018.
Αποφασίζουμε

1.

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρ
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μθ*δ

2.

3.

4.
5.

6.

θητεία, από 1-9-2020 έως και 31-08-2022, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία
(κάλπη).
Ορίζουμε τη διεξαγωγή των εκλογών την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, από ώρα 09.00 π.μ. έως
και 14.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής (παλαιό κτήριο
Φιλοσοφικής Σχολής, ισόγειο).
Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ως ημερομηνία της επαναληπτικής εκλογής
μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων ορίζουμε την επομένη, 26 Ιουνίου 2020, ημέρα
Παρασκευή, στον προαναφερόμενο τόπο ψηφοφορίας και τις ίδιες ώρες.
Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, μαζί με το σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβληθούν
στο Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού,
Μεταβατικό Κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, αυτοπροσώπως από τους
ενδιαφερομένους Καθηγητές (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές),
που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι τη Δευτέρα, 15η Ιουνίου
2020, ώρα 13.00 μ.μ.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές α' βαθμίδας και οι
Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πλήρους απασχόλησης, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ανώτατο
όριο ηλικίας έως το πέρας της θητείας (31-08-2022). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι
κατέχουν άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου Α.Ε.Ι., εκτός αν είναι Διευθυντές
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. Το σώμα
εκλεκτόρων απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας
(πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο σώμα
εκλεκτόρων 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 απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το
ίδιο για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Με τιμή
Ο Κοσμήτωρ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Δ/νση Διοικητικού
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τυπογραφείο
-Τμήμα Φιλολογίας

Προς
Την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

ΑΙΤΗΣΗ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση
του Προέδρου του Τμήματος
Φιλολογίας

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψη

της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

φιότητα για τη θέση του Προέδρου
του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής

ΟΝΟΜΑ:

Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου

ΕΠΩΝΥΜΟ:

23 του Ν. 4485/2017 (Α' 114/4-8-2017).
Καταθέτω την υποψηφιότητά μου γνωρίζοντας

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΒΑΘΜΙΔΑ:

τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ως άνω δια
τάξεις και η υπ' αριθμ. πρωτ. 440/28-5-2020
Προκήρυξη εκλογών και δηλώνω ότι δεν συ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογι
μότητας.

Α.Δ.Τ.:

Στην παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω σύντο
μο βιογραφικό σημείωμα.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Προς
Την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

ΑΙΤΗΣΗ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση
του Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Φιλολογίας

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψη

της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

φιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέ
δρου του Τμήματος φιλολογίας της Φιλοσο

ΟΝΟΜΑ:

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου

ΕΠΩΝΥΜΟ:

23 του Ν. 4485/2017 (Α' 114/4-8-2017).
Καταθέτω την υποψηφιότητά μου γνωρίζοντας

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΒΑΘΜΙΔΑ:

τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ως άνω δια
τάξεις και η υπ' αριθμ. πρωτ. 440/28-5-2020
Προκήρυξη εκλογών και δηλώνω ότι δεν συ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογι
μότητας.

Α.Δ.Τ.:

Στην παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω σύντο
μο βιογραφικό σημείωμα.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αύγουστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 4485
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δι
ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώ τα
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικα ίο υ πλήρω ς αυτοδιοικούμενα
και τελούν υπό την εποπτεία του Υ πουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα που περιλαμβάνει τα Πανε
πιστήμια τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή ΚαλώνΤεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
β) τον τεχνολογικό τ ο μ έ α που περιλαμβάνει ταΤεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη
Σχολή Π α ιδα γω γικής και Τ εχνολογικής Εκπ αίδευσης
(ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα ο π ο ία στο εξής αναφ έρονται ω ς «Τ.Ε.Ι.».
3. Μ ε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και γνώμη
του Εθνικού Συμβουλίου Ε κπ αίδευσης και Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κ υβερνήσεω ς μπορεί να οργανώ
νονται στα Α.Ε.Ι. διετή π ρο γρά μ μ α τα επαγγελματικής
εκπαίδευσης για αποφ οίτους των Επαγγελματικών Λυ
κείων (ΕΠΑ.Λ.),τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου
5 του Εθνικού και Ευρω παϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των

Αρ. Φύλλου 114

Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρα
κολουθούν τον πρώ το κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί
φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο
κύκλο σπουδώ ν και υποψήφ ιοι διδάκτορες εκείνοι που
παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.
β) «Φοιτητές με δ ικα ίω μ α συμμετοχής»: ο ι φοιτητές
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκιορικά σώμα
τα για την εκλογή οργάνω ν δ ιοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής
τους στα όργανα αυτά. Το δικαίω μα αυτό έχουν: αα) οι
προπτυχιακοί φοιτητέςτων οποίων η διάρκεια φοίτησης
δεν έχει υπερβεί τη διά ρκεια των εξαμήνων που απαι
τούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με
το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη
κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) σι μεταπτυχιακοί φοιτη
τές των οποίω ν η διά ρκεια φ οίτησης δεν έχει υπερβεί
τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτε
ρου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες
που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου
σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος
αυτός είναι διπ λάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την
ολοκλήρω ση του προγράμματος σπουδώ ν που παρα
κολουθούν.
γ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Σύ
γκλητος Τ.Ε.Ι..
δ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο
Πανεπιστημίου και το Πρυτανικό Συμβούλιο Τ.Ε.Ι..
ε) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου και ο Πρύ
τανης Τ.Ε.Ι..
στ) «Αντιπρύτανηφν. ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου
και ο Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι..
ζ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου
και η Κοσμητεία Σχολής Τ.Ε.Ι..
η) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστη
μίου και ο Κοσμήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι..
θ) «ΠρόεδροςΤμήματος»: ο Π ρόεδροςΤμήματος Πα
νεπιστημίου και ο Π ρόεδρος Τμήματος Τ.Ε.Ι..
ι) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπι
στημίου και ο Διευθυντής Τομέα Τ.Ε.Ι..
ια) «μέλη Δ.Ε.Π.»: το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
των Α.Ε.Ι. το οποίο αποτελείται από καθηγητές πρώτης
β α θ μ ίδ α ς αναπληρωτές καθηγητές επίκουρους καθη
γητές και υπηρετούντες λέκτορες. Ω ς υπηρετούντες
λέκτορες νοούνται οι υπηρετούντες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου λέκτορες Πανεπιστημίων και
καθηγητές εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η αρχαιότητα μέλους Δ.Ε.Π.
ανά βαθμίδα προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1972

δ) ο ρίζει Διευθυντή Τομέα όταν δ εν 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 ο ι
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, εξέλιξη ς 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 Τ μ ή μ α
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 το υς
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 αρμοδιότητές της.
Άρθρο 22
Διοικητικό Συμβούλιο
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σεΤμήματα 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 Π ρόεδρο και τον Αναπληρω τή Π ρόεδρο του
Τμήματος
β) τους Διευθυντές των Τομέων,
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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, επ ίσ η ς 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 Τ ιιή ιια το ς
1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρω τής Πρόεδρος Τμήματος
εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείουΤμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν
μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμιδών 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. τουΤμήματος, 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 προκηρυσσόμενης 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 Π ροέδρουΤμήματος γίνεται από
τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θη
τείας των υπηρετούντων Π ροέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρ-
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μοδιότητα της π ρο κήρ υξης περιέρχεται στον Πρύτανη.
Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά
για την ανάρτηση της π ρ ο κ ή ρ υ ξη ς σ το ν διαδικτυ ακό
τόπο του Ιδρύματος και της ο ικείας Σχολής και λαμβάνει
κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή
δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Υποψ ηφ ιότητες γ ια το α ξίω μ α του Π ροέδρου και
του Αναπληρω τή Π ρ ο έδ ρ ο υ Τμήματος υποβάλλονται
από τους ενδια φ ερ ό μενο υς μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύ
τανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προ
κήρυξης τω ν εκλογών, σύμφ ω να με το εδάφ ιο β ' της
παραγράφου 4.
6. Την ευθύνη διεξαγω γής της εκλογικής διαδικασίας
έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθ
μους αναπληρω τές η ο π ο ία ορίζεται, με απόφαση του
Κο σ μ ήτο ρα τουλάχιστον π έντε (5) εργάσιμ ες ημέρες
πριν από την ημ έρα της ψ ηφ οφ ορίας και αποτελείται
από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανω 
τέρω προθεσμία, η σχετική αρμ ο δ ιό τητα π εριέρχεται
στον Πρύτανη. Π ρ ό εδ ρ ο ς της Κ εντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι το ανώ τερης β α θμ ίδας 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 Α ναπ ληρω τές Π ροέδρους μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες απ ό τη συγκρότησή τ η ς επιβλέπει τη
διεξαγωγή της ψ η φ ο φ ο ρία ς εκδίδει το αποτέλεσμα και
το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο ο π ο ίο ς εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκ λο γ ή ς που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται
με κάλπη ταυτόχρονα γ ια τους υποψήφ ιους Προέδρους
και Αναπληρω τές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της
εβδομάδος τέτοια π ου ν α επιτρέπει τη διεξαγωγή επα
ναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώ ς επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφ ο 3. Αν κανείς από τους
υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρω ν ψήφων ή σε περίπτω ση ισοψ ηφ ίας η εκλογή επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παράγραφ ο 8 του άρθρου 15.
Αν υπάρχει ένας μόνο υπ ο ψ ή φ ιο ς αυτός εκλέγεται αν
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυ
ρων ψήφων της πρώ της ο μ άδ α ς εκλεκτόρων.
9. Για την εκλογή Αναπληρω τή Προέδρου, εφ αρμόζε
ται αναλόγω ς η παράγραφ ος 8.
10.0 Π ρόεδροςΤμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει
συγχρόνως το α ξίω μα άλλου μονοπρόσω που οργάνου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυ
ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
1 1 .0 Π ρόεδρος του Τμήματος έχει τις εξής α ρ μ ο δ ι
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
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τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού
Κανονισμού,
β) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τ μ ή μ α το ς καταρτίζει
την ημερήσια διάταξη, ο ρ ίζει ω ς εισηγητή των θεμάτων
μέλος της Συνέλευσης, προ εδ ρεύει των εργασιών τ η ς
εισηγείται τα θέματα για τα ο π ο ία δ εν έχει οριςττεί ως
εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για
την εκτέλεση των αποφ άσεώ ν τ η ς
γ) συγκαλεί το Δ ιοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την
ημ ερήσια διάταξη, π ρ ο εδ ρ εύ ει τω ν εργασιώ ν του και
μεριμνά για την εκτέλεση των αποφ άσεώ ν του,
δ) μεριμνά για την εφ αρμογή του προγράμματος
σπουδών, συμ περιλα μ β α νομ ένω ν των εκπαιδευτικώ ν
δραστηριοτήτων,
ε) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονι
κών δημοσιεύσεω ν το υΤ μ ήμ α τσ ς
στ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών Δ.Ε.Π. σε καθεστώς
μερικής α πα σχόλησης
ζ) δ ιαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα
γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμή
μ α το ς
η) συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή δ ιεκπεραί
ω ση συγκεκριμ ένω ν θεμάτω ν της α ρμ ο δ ιό τητας του
Τμήματος
θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτωντουΤμήματος και τη δια β ιβά ζει στην Κοσμητεία,
ι) εκπροσω πεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να
ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις απο
φάσεις της Συγκλήτου.
12.0
Αναπληρωτής Π ρόεδρος αναπληρώνει τον Πρό
εδ ρ ο σε περίπτω ση απουσία ς για οποιονδήποτε λόγο
ή προσω ρινού κω λύμ α τος καθώ ς και αν παραιτηθεί ή
εκλείψει μέχρι τη συμπλήρω ση του υπολοίπου της θη
τείας.
—
Ά ρ θ ρ ο 24
Ό ργα να μη α υτοδύνα μ ω ν Τμημάτω ν
1.
Στα Τμήματα Α.Ε.Ι. που δεν πληρούνται οι προϋπο
θέσεις π ερί α υτοδ υνα μ ία ς του ά ρ θ ρ ο υ 11 λειτουργεί
προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν:
α) υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
β) εκπ ρόσω ποι των φ οιτητώ ν σε ποσοστό 15% του
συνόλου των μελώ ν της προ σ ω ρ ινή ς Συνέλευσης του
Τμήματος της περίπτω σης α'. 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 εκ
πρόσω ποι των φοιτητώ ν είναι κατ' ελάχιστον ένας (1)
εκπρόσω πος των προπτυχιακώ ν και ένας (1) συνολικά
των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδα
κτόρων, όπου υπάρχουν. Ο ι ανωτέρω εκπρόσω ποι των
φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους,
για ετήσια θητεία από τους φ οιτητές με δικαίω μα συμ
μ ετο χής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία
από το σύνολο των φοιτητώ ν της ο ικ εία ς κατηγορίας
το υΤ μ ήμ α το ς
γ) τρεις (3) εκπρόσω ποι, ένας (1) ανά κατηγορία από
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τουΤμ ήμ ατος οι οποίοι
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καθεστώ ς πλήρο υς α πα σ χό λη σ η ς κατά το χρόνο διε
νέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφ ιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρω σης του
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσω πο να θέ
σει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.
γ) Στα Α.Ε.Ι. π ου έχουν περισσότερ α από είκοσι (20)
Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τμή ματα, αλλά
λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες
εκλέγονται τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με τους εξής το
μείς ευθύνης:
αα. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκώ ν Υποθέσεων και Φοι
τητικής Μέριμνας,
ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης,
γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικώ ν Υποθέσεων, ο οποίος
προΐσταται και του διοικητικού προσω πικού 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 περίπτω ση εκλέγο
νται τρεις (3) Αντιπρυτάνεις με τους εξήςτομείς ευθύνης:
αα. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης και
γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικώ ν Υποθέσεων, Ακαδημα
ϊκώ ν Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσω πικού του Ιδρύματος.
δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και
να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα
του Πρύτανη. Το ίδιο πρόσω πο δεν επιτρέπεται να είναι
υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώ ματα του Πρύτανη και
του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες
συνολικά.
2. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεω ν
γίνεται με δύο (2) ξεχω ριστά ενια ία ψηφοδέλτια, που
περιλαμβάνουν τα ονόματα όλω ν των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς ση
μειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους
υποψ ηφ ίους Π ρυτάνεις και για έναν μ όνον 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 α ριθμ ό ς τω ν έγκυρω ν ψήφω ν που λαμβάνει ο
κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επιΑρ 8οο 15-----μέρους συνόλων:
Πρύτανης - Α ν τιπ ρ υ τά ν εις
αα) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομά
1.
α) Ω ς Π ρύτανης εκλέγεται μ έλο ς Δ.Ε.Π., πρώ της δας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υπο
βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος για θητεία τεσσάρω ν
ψήφιο και
(4) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας
ββ) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαορίζεται στην προκήρυξη. Αντιπρύτανης εκλέγεται μέλος
πλασιαζόμενου με τον αριθμό τω ν έγκυρων ψήφων των
Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω
μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν
τή του οικείου Ιδρύματος γ ια Ιδια θητεία.
το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με
0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών
β) Δ ικα ίω μ α υποψ ηφ ιότητας για τα αξιώ μα τα του
της δεύτερης ομ άδα ς εκλεκτόρων.
Πρύτανη και του Α ντιπ ρύτα νη έχουν ό σ ο ι τελούν σε

δ) τον εκπρόσω πο των διοικητικώ ν υπαλλήλω ν που
μετέχει στη Σύγκλητο.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί
νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσω πος
των φοιτητών ή των διοικητικώ ν υπαλλήλων.
Σε περίπτω ση ισοψ ηφ ίας υπερισχύει η άποψη υπέρ
της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.
2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής α ρμοδιότη
τες και όσες άλλες προβλέπονται απ ό τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, του Ο ργανισμού και του Εσωτερικού
Κανονισμού του Ιδρύματος:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανά
πτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρω παϊκό και
διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφ ω ση της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας του στο π λαίσιο της αποστολής του,
β) καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού
σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις
κατευθύνσεις γ ια την ανάπτυξη του Ιδρύματος,
γ) καταρτίζει και α να μ ο ρφ ώ νει τον ετήσιο τακτικό
οικονομικό προϋπ ολογισμό και τον τελικό οικονομικό
απολογισμό του Ιδρύματος, καθώ ς και τους αντίστοι
χους του προγράμματος δ ημ ο σ ίω ν επενδύσεων, τους
υποβάλλει π ρ ο ς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει
την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.
Στον προϋπ ολογισμ ό κατανέμονται οι πιστώ σεις στις
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λο ιπ ές 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 προ ς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος,
ε) εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών
προς μελέτη ή διεκπ ερα ίω σ η θεμάτων που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές τ η ς
στ) έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Ο ρ
γανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
ζ) μεριμνά για την οργάνω ση των διοικητικώ ν υπη
ρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό π ρ ο 
σωπικό σε α υ τές
η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανα
κατανομή στα Τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,
θ) ασκεί τις σ υγκεκριμ ένες α ρ μ ο δ ιό τη τες που του
αναθέτει, γ ια σ υ γκεκρ ιμ ένο χρόνο, με α ιτιολογημένη
απόφασή τ η ς η Σύγκλητος.
3. Οι αποφάσεις του Π ρυτανικού Συμβουλίου κοινο
ποιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα απ ό τη λήψη τους στη
Σύγκλητο και ανα ρτώ ντα ι στο δ ια δ ικτυ α κό τό π ο του
οικείου Ιδρύματος.
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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
σ ία ς 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 περίπτω σης α'.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύ
τανη και Αντιπρυτάνεων γίνεται α πό τον υπηρετούντο
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 αξίω μα 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 ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό τ η ς
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 Αντιπρυτάνεων 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 διαπκπω θεί ότι ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων 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 γ ια τους υποψήφιους Πρυτάνεις
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και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος
τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγω γή επαναληπτικής
ψηφοφορίας την ακριβώ ς 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, ομοίω ς 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 ισοψ ηφίας 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 ο ιτ ρ εις 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 ισοψ ηφ ίας 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 Π αιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.
1 1 .0
Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται
να κατέχουν συγχρόνως το αξίω μα 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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και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος
Αν από το παραπάνω ά θ ροισμ α των έγκυρων ψήφων
τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγω γή επαναληπτικής
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται
ψηφοφορίας την α κρ ιβ ώ ς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του
μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι « 8 . Π ρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα
μισό (0,5) ή άνω του μισού.
με τα αναφ ερόμενα στην περίπτω ση β' της παραγρά
γ) Στο εκλεκτορικό σώ μα επιτρέπεται να συμμετέχουν
φου 3. Αν κανείς από τους υποψήφ ιους Πρυτάνεις δεν
μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ο μ ά δ α εκλεκτόρων) που απουσιά
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα
ζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτω ς του λόγου απου
ανωτέρω ή σε περίπτω ση ισοψηφίας, η εκλογική διαδι
σ ία ς εφόσον η α π ουσία δεν συνεπάγεται τηναναστολή
κασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
ή την απαγόρευση άσκη σης των καθηκόντων τους. Δεν
μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη
ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομά
και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην
δας της περίπτω σης α'.
πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με
4. Η προκήρυξη των εκλογώ ν για την ανάδειξη Πρύ
κάλπη, ισοψηφήσουν δυο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται
τανη και Αντιπρυτάνεω ν γίνεται α π ό τον υπηρετούντο
η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη άγονη δια
Πρύτανη τρεις (3) μήνες π ριν απ ό τη λήξη της θητείας
δικασία με κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή αν δεν
του. Αν δεν τηρηθεί η ανω τέρω π ρ ο θ εσ μ ία η αρμ οδιό
συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευ
τητα της προ κήρ υξης περιέρχεται στη Σύγκλητο και αν
τική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική δι
αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημε
αδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα
ρών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό
σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών
Π αιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρύτανης ή η
από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν
Σύγκλητος κατά περίπτω ση, μεριμνά για την ανάρτη
κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώ
ση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και
σει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας,
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα γ ια τη μεγαλύτερη δυνατή
επαναλαμβάνεται, ο μ οίω ς μέσω ηλεκτρονικής ψήφου,
δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
την επόμενη εργάσιμη ημ έρα μεταξύ των υποψηφίων
5. Υποψηφιότητες για το αξίω μα του Πρύτανη και του
που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή
Αντιπρύτανη υποβάλλονται, μέσα στην προθεσμία που
μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας
ορίζεται στην προκήρυξη, στον Πρύτανη ή στη Σύγκλη
άγονης εκλογικής δ ια δ ικ α σ ία ς επαναλαμβάνεται αυτή,
το, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προ
ομοίω ς μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργά
κήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφ ιο
σιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφ ιος που συγκε
της παραγράφου 4.
ντρώνει τη σχετική πλειοψηφ ία των έγκυρων ψήφων. Σε
6. Την ευθύνη δ ιεξαγω γής της εκλογικής διαδικασίας
περίπτω ση ισοψ ηφ ίας διενεργείται κλήρω ση ενώπιον
έχει επταμελής ή πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επι
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας
τροπή, με ισάριθμα α ναπληρω ματικά μέλη. Τα τακτικά
μόνο υποψήφ ιος, α υτός εκλέγεται α ν συγκεντρώσει
καιτα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της
Εππροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ορίζονται
πρώ της ομάδας εκλεκτόρων. Μ ε απόφ αση του Υπουρ
με απόφαση του Π ρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από
γού Π α ιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται,
εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες
οι σχετικές λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής ]
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
1
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης
9. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις ή οι τρ εις κατά
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευ
περίπτωση, υποψήφιοι που συγκέντρωσαν, με βάση τον
τική Επιτροπή, αφού τη ς π α ρα δ ο θο ύ ν ο ι αιτήσεις των
προβλεπόμενο στην περίπτω ση β' της παραγράφου 3
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακητρόπο υπολογισμού, τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυ
ρύσσει τους υποψ ηφ ίους Πρυτάνεις κ αι Αντιπρυτάνεις
ρω ν ψήφων. Επί ισοψ ηφ ίας στην τελευταία εκλόγιμη
μέσα σε δύο (2) εργάσιμ ες ημ έρες απ ό τον ορισμό τ η ς
θέση, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα
επιβλέπει τη διεξαγω γή της ψ ηφ οφ ορίας και εκδίδει το
με όσα ορίζονται στην παράγραφ ο 8.
αποτέλεσμα. Αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μέσα
10. Για την, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγρά
στην ανωτέρω π ρο θ εσ μ ία των δύο (2) εργάσιμων ημε
φ ο υ ς εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, κα
ρών, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυθώ ς και για τον ορισμ ό των Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα
τάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων
με τις προηγούμενες π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς εκδίδεται σχετική
θέσεων, οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων μαται
διαπιστωτική π ράξη του Υπουργού Π α ιδ ε ία ς Έρευνας
ώνονται και επαναπροκηρύσσονται μέσα σε δέκα (10)
και Θρησκευμάτων, η ο π ο ία δημοσιεύεται στην Εφημε
εργάσιμες ημέρες απ ό την επομένη της διαπίστωσης. Αν
ρίδα της Κυβερνήσεως.
εκ νέου διαπιστω θεί ότι ο αριθμ ός των υποψήφιων Αντι1 1 .0
Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται
πρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγι
να κατέχουν συγχρόνως το α ξίω μα άλλου μονοπρόσωμων θέσεων, ο ι εκλογές διενεργούνται με όσους έθεσαν
που οργάνου του ο ικ είο υ ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση
υποψηφιότητα και ο ν έο ς Πρύτανης ορ ίζει τα πρόσω πα
τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και
που καταλαμβάνουν τις θέσεις που απομένουν.
Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη
είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται
εκτός του Ιδρύματος.
με κάλπη, ταυτόχρονα γ ια τους υποψήφ ιους Πρυτάνεις
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ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 4559*
1

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 142

Ο ικονομικής και Δ ιοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) εν
σωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρέη προϊσταμένου της
άλλες διατάξεις.
μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Π ροϊσταμένου Ο ικονομικώ ν
Υπηρεσιώ ν (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο ο ικείος προϊστά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
μενος του Ε Λ Κ .Ε .το υ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επι
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
στημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακο
ΕκδΙδομε τον ακόλουθο νόμο π ου ψήφιοε η Βουλή:
λουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρω ση του έργου
τους. Η επιτροπή ερευνώ ν και διαχείρισης του ΕΛΚ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
έναρξη της διο ικη τική ς λειτουργίας των Τμημάτων και
Άρθρο 1
προστίθενται ω ς μέλη εκπρόσω ποι των νέωνΤμημάτων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καιΤ.Ε.Ι. Ηπείρου.
με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων
1. Από 1.10.2018 το ΤεχνολογΊκό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
μελών. Στην επιτροπή ερευνώ ν και διαχείρισης μετέχει
Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Αρτα καταργείται
έως την 31.12.2020, ω ς επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά
ως αυτοτελές νομικό πρόσω πο και εντάσσεται στο Πα
την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτρο
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, τ ο ο π ο ίο υπεισέρχεται α υτοδι
πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπεί
καίως και χω ρίς άλλη διατύπω ση σε όλα τα ενοχικά και
ρου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο
εμπράγματα δ ικα ιώ μ α τα και σ ε όλες τις υποχρεώ σεις
ή προσω ρινού κωλύματος, καθώ ς και αν παραιτηθεί ή
τουΤ.Ε.1. Ηπείρου, ω ς ο ιο νεί καθολικός διάδοχος αυτού,
εκλείψει, τον αναπληρώ νει ένα εκ των μελών Δ.Ε.Π. της
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος
επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.τουΤ.Ε.Ι.
υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλω ν νομικών προ
Ηπείρου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου
σώπων, τηρουμένω ν των διατυπώ σεω ν δημοσιότητας
του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία
3.
Στο Π ανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την
και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτω ν και Σχολών του Τ.Ε.Ι.
1.10.2018 έω ς την 31.8.2022 Σ υμ βούλιο Ένταξης, στο
Ηπείρου μεταφ έρονται στα αντίστοιχα, σύμφ ω να με
οποίο μετέχουν ο υπηρετώ ν κατά την 1.10.2018 Πρύτα
την παράγραφ ο 2 του ά ρ θ ρ ο υ 4, Τμήματα και Σχολές
νης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ω ς πρόεδρος, ο ι υπηρετούντες
του Πανεπιςττημίου Ιωαννίνων. Α ν ανήκουν σε Τομείς
κατά την 1.10.2018 Α ντιπρυτά νεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
μεταφέρονται στα αντίστοιχαΤμήματα. Εκκρεμείς δίκες
καθώ ς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης ακα
με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Η πείρου συνεχίζονται από το Πανεπι
δ ημ α ϊκώ ν υποθέσεω ν του Π ανεπιστημίου Ιωαννίνων,
στήμιο Ιωαννίνων χω ρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές
ω ς μέλη. Το Συμ β ο ύλιο Έ νταξης είναι α ρ μ ό δ ιο για τη
αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Η πείρου ισχύουν
διευθέτηση θεμάτων που αφ ορούν την ένταξη τουΤ.Ε.Ι.
έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2.0 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη διασφάλιση
της ομαλής διεξαγω γής των προγραμμάτω ν σπουδών
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι
των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατά τη μεταβατική
στημίου Ιωαννίνων, ο ο π ο ίο ς υπεισέρχεται αυτοδικαίως
περίοδο, σύμφωνα με το ά ρθ ρο 5, όπως:
σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις
α) την εισήγηση π ρ ο ς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη
υποχρεώσεις του και ο ο π ο ίο ς συνεχίζει και υλοποιεί όλα
λειτουργία και ολοκλήρω ση των προγραμμάτων σπου
ταέργα-προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. τουΤ.Ε.Ι. Ηπείρου που
δών των Τμημάτων τουΤ.Ε,Ι. Ηπείρου,
αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένω ν των χρη
β) την εισήγηση προ ς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή
ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενω ν από την
των αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν
αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη
έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώ σεις και τα δικαιώματα
διεξαγωγή των προγραμμάτω ν σπουδώ ν των Τμημάτων
αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ
του Τ.Ε.Ι. Η πείρου μέχρι την ολοκλήρω σή τους.
βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα
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Ά ρ θ ρ ο 17
Τ ροποποιήσεις του ν. 4485/2017
Στο ν. 4485/2017 (Α' 114) γίνονται οι εξής τροποποι
ήσεις:
α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προ
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πα
νεπιστήμιο το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δεν
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 δι
αγράφονται ο ι λέξεις «Α' β α θ μ ίδ α ς αναπληρωτή και
επίκουρου».
γ)αα) Η περίπτωση δ ' της παρ. 1 του άρθρου 45 αντι
καθίσταται ω ς εξής:
«δ) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων
στο Π.Μ.Σ., ο αριθμός των οποίων δεν είναι μικρότερος
των δέκα (10) ατόμων, η δια δ ικα σ ία και τα κριτήρια
επιλογής στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώ σσες των
οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσ
σομάθειας».
ββ) Η διάταξη της υποπερίπτω σης αα' ισχύει για την
εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
και εφεξής.
δ) στην περίπτω ση Α ' της παραγράφ ου 21 του ά ρ 
θρου 84:
αα) οι λέξεις «πρόταση της Συγκλήτου» αντικαθίστα
νται από τις λέξεις «εισήγηση της Συγκλήτου»,
ββ) οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 18 του
ν. 2190/1994 (Α' 28), όπω ς ισχύει» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «και τα κριτήρια του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α' 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες
εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία του φορέα».
ε)Το τελευταίο εδάφ ιο της περίπτω σης β' της παρα
γράφου 21 του άρθρου 84 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη ανα
γκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με την κοινή απόφαση
της περίπτωσης Α'.».
Ά ο θ ο ο 18----Ζητήματα τριτο β ά θμ ια ς εκπ αίδευσ ης
1.Τα εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο της περίπτωσης
δ ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 αντικαθί
στανται ως εξής:
«Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφ ι
σβήτητης ιδιαιτερότητας όπου δεν είναι δυνατή ή συ
νήθης η εκπόνηση διδα κτορ ικής διατριβής σύμφωνα
με τους κανόνες της ο ικείας τέχνης ή επιστήμης για την
τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ο ρίζο 
νται στην περίπτωση Α' της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από
μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου,
Ιδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του
αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτεί
ται με απόφαση της Συγκλήτου και δυο (2) τουλάχιστον
από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημε
δαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφ άσεις της επιτροπής
υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας
ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετα

9365

τροπή της θέσης σχετική π ράξη μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το
απαιτούμενο δικαιολογητικά, σε περίπτωση τροπής της
θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφο
ρετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της
τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότη
τας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού
που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο
νομιμότητας α πό τον Υπουργό Π α ιδ εία ς Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή
ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες
από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον
Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι
πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομη
νία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφόσον
ο αϊτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέ
χει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά
την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.».
2.
α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 4521/2018, η φράση «σύμφωνα με
τις διατάξεις που Ισχυαν» αντικαθίσταται από τη φράση
«σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστα
τικά που Ισχυαν».
β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης α' ισχύει
από 2.3.2018.
3.
α) Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρε
σιακή μεταβολή των περιλαμβανομένων στο άρθρο 29
του ν. 4009/2011 ειδικώ ν κατηγοριών εργαστηριακού
και διδακτικού προσωπικού υπόκειται σε έλεγχο νομιμό
τητας από τον Πρύτανη, που ασκείται μέσα σε αποκλει
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του
φακέλου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, με
δικαίωμα του Πρύτανη να αναπέμψει το φάκελο μία (1)
μόνο φορά. Αν για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη
νόμιμη, παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας
στον Υπουργό Π α ιδ εία ς Έρευνας και Θρησκευμάτων,
στον οποίο μεταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η
αρμοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η
μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη αναπο
μπή μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου συνιστά
πειθαρχικό παράπτω μα για τον Πρύτανη.
β) Ο Υπουργός Π α ιδ είας Έρευνας και Θρησκευμάτων
ελέγχει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4)
μηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη νομιμότητα
οποιοσδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένσ τα σ ης που κα
τατίθεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που
ξεκινά από την επομένη της λήξης της αποκλειστικής
προθεσμίας της περίπτω σης α'.
γ) Ο ι περιπτώ σεις α' και β' καταλαμβάνουν και τις
εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπο
θέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν
δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως.

9366

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α ' 142/03.08.2018

4.
α) Μ ετά την π ερίπ τω ση α ' του άρθρου 66 του 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετά
σεις γ·α τη ν εισ α γ ω γ ή σ π ο υ δ α σ τ ώ ν σ το Τ μ ή μ α Μ ο υ σ ι
ν. 4415/2016 (ΑΊ59) προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:
κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα
«β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτω 
Μ ο υσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου
σης α' γίνεται από τον Υπουργό Π α ιδ είας Έρευνας και
Μ ακεδονίας έχουν ο ι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυ
Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6)
κείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μ έσης Εκπαίδευσης
μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγτου
εσωτερικού ή εξωτερικού.
γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.».
3. Με απόφαση του Υπουργού Π α ιδείας Έρευνας και
β) Οι περιπτώ σεις β ' και γ' του άρθρου 66 του
Θρησκευμάτων καθορίζονται:
ν. 4415/2016 αναριθμούνται σε περιπτώ σεις γ' και δ',
α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και
αντίστοιχα.
εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα, οι διαδικα
γ) Η περίπτωση α' της παραγράφου αυτής καταλαμβά
σίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίω ν εξετάσεων και
νει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κάθε άλλο σχετικό θέμα,
υποθέσεις για τις οποίες έχουν ολοκληρω θεί οι διαδι
β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργί
κασίες από τα αρμόδια α καδημ αϊκά όργανα αλλά δεν
ας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται
έχουν δημοσιευθεί οι αποφ άσεις στην Εφημερίδα της
προς το σκοπό της διεξαγω γής των κοινών εισιτηρίων
Κυβερνήσεως και η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλει
εξετάσεων,
στικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερώ ν από την έναρξη
γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντε
ισχύος του παρόντος.
λεστές βαρύτητας βάσει των οποίω ν εξάγεται η τελική
5. Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυ
βαθμολογία του υποψηφίου. Μ ε την ίδια απόφαση κα
μα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραι
θορίζεται
ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου
ότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8)
Λυκείου
και
ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού στο
μελών Δ.Ε.Π.
6.
α) Οι θητείες των μονομελώ ν οργάνω ν διοίκησηςμάθημα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε ο υποψήφιος
στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τρι
των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
τοβάθμια εκπαίδευση,
β) Οι θητείεςτων υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύδ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειμένων στα
σςτου παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης
οποία θα επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος με τις κατευ
λήγουν την 31 η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη
θύνσεις τωνΤμημάτων στις οποίες μπορεί να εισαχθεί.
διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία το υς
4. Με απόφαση του Υπουργού Π α ιδ είας Έρευνας και
σύμφωνα με τις δ ια τά ξεις π ου ίσχυαν κατά το χρόνο
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήμα
εκλογής τους.
τ ο ς μπορεί να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος
Η διάταξη του π ρ ο η γο ύ μ εν ο υ εδαφ ίου δεν ισχύει
και άλλα Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
αν, με την εφ α ρμ ογή τ η ς Π ρύτα νης π α ρ α μ ένει στη
διοίκηση Α.Ε.Ι. για π ερισ σ ό τερ α απ ό πέντε (5) συνεχό
Ά ρθ ρο 20
μενα έτη. Στην περίπτω ση αυτή η θητεία του Πρύτανη
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α' 71),
δεν παρατείνεται και η θητεία του νέου Πρύτανη λήγει
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.
την 31η Αυγούστου του α κα δ ημ α ϊκο ύ έτο υ ς κατά τη
1 του άρθρου Π 1 του ν. 4547/2018 (Α' 102), προστίθεται
διάρκεια του ο π ο ίο υ επ ρό κειτο να λήξει η τετραετής
περίπτωση δ' ως εξής:
θητεία του.
«δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων
Α.Ε.Ι. (ΠαιδαγωγικώνΤμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγω γής στην Προσχολική
Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχο
λογίας, Τμημάτων Φ ιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παι
δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την
κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΓΓΕ).».
1.
Οι σπουδαστέςτω νΤμημάτω ν Μουσικών Σπουδών 2. Η διάταξη της παραγράφ ου 1 ισχύει από τις
του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μ ουσικής Επιστήμης και
12.6.2018.
Τέχνης του Π ανεπιστημίου Μ α κεδο νίας εισάγονται
Ά ρθ ρο 21
στα ανωτέρω Τμήματα ύστερα απ ό κοινές εισιτήριες
Σύσταση Δ ικαστικού Γραφείου του Ν ομικού
εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώΣυμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο
νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π α ρ ό ν το ς κατά
Π ειραιώ ς
παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίω ν εξετάσεων
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τε
1. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνιστάται Δικαστικό
λικής βαθμολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται
Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός που
2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του
έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την
Ν.Σ.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για:
εισαγωγή στην τριτοβάθμ ια εκπαίδευση στο μάθημα
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για
«Ελληνική Γλώσσα».
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και
Ά ρ θ ρ ο 19
Εισαγωγή σπ ουδαστώ ν στα Τμήματα
Μ ουσικώ ν Σ π ουδώ ν
του Ιονίου Π ανεπ ιστημ ίου και
Μ ο υσ ικής Επιστήμης και Τέχνης
του Π ανεπιστημίου Μ α κ εδ ο ν ία ς
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 153348/Ζ1
Τ ρ ό π ο ς δ ιε ξ α γ ω γ ή ς τω ν ε κ λ ο γ ικ ώ ν δ ια δ ικ α σ ι
ών γ ια την α νά δ ειξη τω ν μονοπ ρόσω π ω ν οργά 
νω ν τω ν Α.Ε.Ι. κα ι δ ια δ ικ α σ ία ο ρισ μ ο ύ και α νά 
δειξης εκπροσώ πω ν των μελώ ν Ε.Ε.Π., ΕΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., των διο ικητικώ ν υπαλλήλω ν και των φοι
τητών στα σ υλλο γικά όργανα τω ν Α.Ε.Ι. κατά την
πρώτη εφ αρμογή του ν. 4485/2017 (Α' 114).
Ο Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Σ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝ ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗ ΣΚΕΥΜ ΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4485/2017 (Α' 114) και ιδίως της παραγράφου
11 του άρθρου 84,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Ν ομοθεσίας για την Κυ
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98) και
γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγω
γής των εκλογικών δ ιαδικασιώ ν για την ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τα ζητήματα
που αφορούν τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκ
προσώπων των μελώ ν Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω
πικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Δ ιδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), του διοικητικού προσωπικού και των φοιτη
τών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων αυτών, κατά
την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α Ί 14) και έως
την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος.
2. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) «μονομελές όργανο δ ιοίκησης του Α.Ε.Ι.»: ο Πρύ
τανης ο Αντιπρύτανης ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος και
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ο Αναπληρωτής Π ρόεδρος Τμήματος και ο Διευθυντής
Τομέα,
β) «όργανα δ ιενέργειας εκλογών»: τα όργανα που
έχουν την ευθύνη διεξαγω γής της εκλογικής διαδικα
σ ία ς ήτοι: αα) η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
για την εκλογή Πρύτανη, Αντιπρυτάνεων, Κοσμήτορα,
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 15,19 και 23 του
ν. 4485/2017, αντίστοιχα και
ββ) η Εφορευτική Επιτροπή, η ο π ο ία συγκροτείται,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα
της ψηφοφορίας με απόφαση του οργάνου που είναι αρ
μόδιο για την προκήρυξη των εκλογών σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 και αποτελείται
από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με ισάριθμους
αναπληρωτές.
Ειδικά για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων,
ο ορισμός της Κ.Ε.Ε. γίνεται από τον Πρύτανη, μέχρι να
συγκροτηθεί Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις δι
ατάξεις του ν. 4485/2017.
3. Τα όργανα διενέργειας εκλογώ ν οφ είλουν να δι
ασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του
εκλογικού δικαιώ ματος και μπορούν για την αποτελε
σματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να
εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού
του ιδρύματος ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργά
νωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης τα όργανα
διενέργειας εκλογών είναι αρμόδια να επιλύουν οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των κά
τωθι διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
τις διατάξεις τις παρούσας και τις τηρούμενες πρακτικές
των εκλογικών διαδικασιώ ν κάθε ιδρύματος.
4. Τα όργανα διενέργειας εκλογώ ν χρησιμοποιούν
για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους
παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του
ιδρύματος.
Άρθρο 2
Υποβολή υποψηφιοτήτων Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί κατάλογοι
1.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο αρμόδιο όρ
γανο του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5
του άρθρου 15, στην παρ. 4 του άρθρου 19, στην παρ. 5
του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 και στο όργανο που
είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών για την
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ανάδειξη Διευθυντή Τομέα σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 27 του (διού νόμου, κατά περίπτωση, με αίτη
ση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδο
τημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Οι
υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφι
ότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η
παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η
οποία απευθύνεται στο όργανο στο οπο ίο υποβάλλεται
σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις
υποψηφιοτήτων και παραιτήσεω ν πρω τοκολλούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύ
πτει η ημερομηνία υποβολής τους.
2. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα δι
ενέργειας εκλογών εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋ
ποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας
καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσω πο τους κωλύμα
τα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψηφίους
στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει. Η ανακήρυξη των
υποψηφίων Διευθυντών Τομέα γίνεται μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες α π ό τη συγκρότηση της Εφορευτι
κής Επιτροπής. Μ ε επιμέλεια του οργάνου διενέργειας
των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική
ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.
3. Το εκλογικό δικαίω μα ασκούν μόνο όσοι είναι εγ
γεγραμμένοι στους εκλογικούς κατα λόγο υς με βάση
τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κα
τάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια
υπηρεσία προσω πικού του ιδρύματος και εγκρίνονται
από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν απ ό την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών.
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2. Όσοι ορίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών, ειδο
ποιούνται με απόδειξη για τον ορισμό τους με επιμέλεια
του οργάνου που τους όρισε. Τα μέλη των εφορευτικών
επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκο
ντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.
Αν τα μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε
λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται
μόνο από τα παρόντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών,
με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. Σε περί
πτωση που παρίσταται ένα μόνο μέλος της εφορευτικής
επιτροπής τότε το μέλος αυτό διορίζει τυχαία, ως μέλη
της επιτροπής δύο και σε περίπτω ση αδυναμίας έναν
από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι
υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
3. Οι εφορευτικές επιτροπές διενεργούν την ψηφοφο
ρία και ευθύνονται για την τοποθέτηση της κάλπης και τη
διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή
της ψ ηφοφ ορίας μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνερ
γασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
του οικείου Α.Ε.Ι.
Άρθρο 4
Ψηφοδέλτια - Εκλογικοί φάκελοι

1. Για την εκλογή χρησιμ οπ οιούνται έντυπα, ορθο
γώ νια ψ ηφοδέλτια από λευκό χαρτί που φ έρουν τις
Ιδιες διαστάσεις, όπω ς αυτές καθορίζονται με απόφα
ση του οργάνου διενέργειας των εκλογών. Στα ψηφο
δέλτια χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης από
χρωσης. Σε κάθε εκλογικό τμήμα διατίθενται από την
οικεία εφορευτική επιτροπή στους εκλογείς και λευκά
ψηφοδέλτια, τα ο π ο ία κατασκευάζονται από το ίδιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα λοιπά
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΠΗ
ψηφοδέλτια.
Άρθρο 3
2. Για την εκλογή χρησιμ οπ οιούνται ομοιόμορφ οι
Εκλογικά τμήματα και Εφορευτικές επιτροπές
εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρω
1.
Η Κ.Ε.Ε. εκτελεί χρέη εφ ορευτικής επιτροπής όταν σης. Στα μονομελή όργανα δ ιο ίκησ ης για την εκλογή
των οποίων το εκλεκτορικό σώμα διαχω ρίζεται σε δύο
ο ι εκλογές διενεργούνται σε ένα εκλογικό τμήμα. Με
εξαίρεση την εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα,
ομάδες εκλεκτόρων, χρησιμοποιούνται φάκελοι λευκής
η οποία διενεργείται σε ένα εκλογικό τμήμα απ ό την
απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλά
οικεία Εφορευτική Επιτροπή, με απόφ αση της Κ.Ε.Ε.
ζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης
μπορεί να προβλέπεται ότι οι εκλογές διενεργούνται
ομάδας εκλεκτόρων.
σε περισσότερα εκλογικά τμήματα. Στην περίπτω ση
Άρθρο 5
αυτή, η Κ.Ε.Ε. ορ ίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή από
Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδω ν του οικείου ιδρύματος
Επαναληπτικές εκλογές
ή της οικείας ακαδημαϊκής μ ο ν ά δ α ς για κάθε εκλογι
1. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα
κό τμήμα. Τα μέλη τω ν εφ ορευτικώ ν επιτροπώ ν που
που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την
προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφ ιο αναπληρώνο
προκήρυξη των εκλογών και σε χώρο που ορίζει το όρ
νται από ισάριθμα αναπληρω ματικά μέλη. Τα τακτικά
γανο δ ιενέργειας των εκλογών. Μ ε απόφ αση του ο ρ
και τα αναπληρω ματικά μέλη τω ν επιτροπώ ν αυτών
γάνου διενέργειας των εκλογών ορίζονται τα εκλογικά
ορίζονται ύστερα από κλήρωση, η οποία διενεργείται
τμήματα, το ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας για κάθε
από την Κ.Ε.Ε.. Η κλήρωση, κατά την ο π ο ία μπορούν να
εκλογικό τμήμα, καθώς και η κατανομή των εκλογέων
παρίστανται οι υποψ ήφ ιοι και οι αντιπρόσω ποι τους,
διενεργείται μεταξύ των εγγεγραμμένω ν στους εκλο
στα εκλογικά τμήματα. Η ανωτέρω απόφαση τοιχοκολγικούς καταλόγους. Για την α νά δ ειξη του π ροέδρου
λείται σε εμφανές σημείο στο οικείο Α.Ε.Ι. και αναρτάται
κάθε εφορευτικής επιτροπ ής διεξάγεται κλήρωση με
στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος πέντε τουλάχι
ταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφ ορία επαναληφθεί, οι
στον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, εκτός δε από τα
εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών
στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια
επιτροπών.
αναφέρει την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης

Τεύχος Β' 3255/15.09.2017

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

και λήξης της, καθώς και τον τόπο και το κατάστημα της
ψηφοφορίας.
2. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της οικείας εφο
ρευτικής επιτροπής. Για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων χρησιμοποιούνται δύο κάλπες. Ομοίως, δύο
κάλπες χρησιμοποιούνται για την εκλογή Προέδρου και
Αναπληρωτή ΠροέδρουΤμήματος. Πριν από την έναρξη
της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν οι
κάλπες είναι κενές και τις σφ ραγίζει με βουλοκέρι. Οι
εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας
και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία
αναγνωρίζει την ταυτότητα τους και επαληθεύει την εγ
γραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Η αναγνώριση των
εκλογέων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται
με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο
δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα
τους το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευ
τική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στον
εκλογέα τα ψηφοδέλτια (ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων
και λευκό ψηφοδέλτιο) μ αζί με τον εκλογικό φάκελο, ο
οποίος σφραγίζεται και μσνογράφεται από τον πρό ε
δρο τ η ς κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα.
Οι εκλογείς αποσύρονται και ψηφίζουν, θέτοντας ένα
σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου της επιλογής τ ο υ ς σε ιδιαίτερο χώρο που
διαφυλάσσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει
διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό με ευθύνη
της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Οι εκλογείς κλείνουν
οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως
στην οικεία κάλπη, παρουσία του προέδρου της εφορευ
τικής επιτροπ ής Προκειμένου για την εκλογή Πρύτανη
και Αντιπρυτάνεων, καθώ ς και Προέδρου και αναπλη
ρωτή ΠροέδρουΤμήματος, οι εκλογείς παραλαμβάνουν
τα ψηφοδέλτια γ ια την εκλογή Πρύτανη ή Προέδρου
Τμήματος αντίστοιχα και ψηφίζουν στη σχετική κάλπη
και στη συνέχεια π α ραλαμ βάνουν τα ψηφοδέλτια για
την εκλογή Αντιπρυτάνεω ν ή αναπληρωτή Προέδρου
αντίστοιχα. Ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Πρύ
τανη, τα οποία ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή
Αντιπρυτάνεων και αντιστρόφ ω ς θεω ρούνται άκυρα.
Ο μοίω ς άκυρα θεω ρούνται ψηφοδέλτια που αφορούν
στην εκλογή Προέδρου Τμήματος, τα οποία ανευρίσκο
νται στην κάλπη για την εκλογή αναπληρωτή Προέδρου
και αντιστρόφως.
3. Κάθε υποψ ήφ ιος μπορεί με γραπτή δήλωση του,
που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών,
να ορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφο
φορία έναν αντιπρόσω πο και έναν αναπληρωτή του σε
κάθε εκλογικό τμήμα. Ο ι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι
των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να
παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδι
κασίας συμπεριλαμβανομένηςτης ψηφοφ ορίας καθώς
και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι
τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Ο ι υποψήφιοι, οι
αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να
υποβάλουν κάθε είδους ενοτάσεις.
4. Σε περίπτω ση μη συγκέντρω σης απόλυτης πλειοψηφίας ή σε π ερίπ τω ση ισοψ ηφ ίας για την εκλογή
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων
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και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων, η εκλογική δι
αδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Στην πρώτη
άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην
της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψ ηφ ίας η Κ.Ε.Ε. διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω ηλε
κτρονικής ψήφου στις προθεσμίες που ο ρίζει ο νόμος.
Αρθρο 6
Λήξη ψηφοφορίας Καταμέτρηση και διαλογή ψήφων Ακυρότητες ψηφοδελτίων
1. Όταν παρέλθει ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της
ψηφοφορίας, ο π ρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής
κηρύσσει τη λήξη της. Ακολούθως οι πόρτες κλείνουν,
αποσφραγίζονται και ανοίγουν ο ι κάλπες και αριθμούνται οι φάκελοι ανά κάλπη και ανά χρώμα. Στη συνέχεια,
ανοίγονται οι φάκελοι ανά χρώμα και αριθμούνται ενιαία
τα ψηφοδέλτια κάθε ομάδας εκλεκτόρων με τη χρήση
διαδοχικών ακέραιω ν αριθμών, ελέγχεται η εγκυρότητα
τους και μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτι
κής επιτροπής ο οποίος αναγράφει σε κάθε ψηφοδέλτιο
το διακριτικό τίτλο του εκλογικού τμήματος.
2. Αν κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση
των σφραγισμένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν
προκύψει διαφ ορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων
και του αριθμού των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η
αρίθμηση. Οι φ άκελοι που δεν φέρουν σφ ραγίδα και
μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής
αφαιρούνται. Αν ο αριθμός των σφραγισμένων και μονογεγραμμένω ν φακέλω ν είνα ι μεγαλύτερος από τον
αριθμό των ψηφισάντων, τοποθετούνται πάλι στην κάλ
πη όλοι οι φάκελοι του αντίστοιχου χρώματος και αφαιρούνται τυχαία τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι φάκελοι
που πλεονάζουν.
3 Μ ετά το πέρα ς της καταμέτρησης, η εφορευτική
επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος συντάσσει πρακτι
κό (πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού
τμήματος), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στους
υποψηφίους, τους αντιπροσώ πους των υποψηφίων ή
τους αναπληρωτές τους, εφ όσον το ζητήσουν, ακόμη
και πριν από την παράδοση του πρακτικού στην Κ.Ε.Ε.
στην περίπτωση που η εκλογή διεξάγεται σε περισσό
τερα εκλογικά τμήματα. Στην τελευταία περίπτωση, η
εφορευτική επιτροπή π α ρ α δ ίδ ει στη συνέχεια τα ψη
φοδέλτια, τους φ ακέλους το πρωτόκολλο ψηφοφορίας
και το πρακτικό καταμέτρησης στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου
να διενεργηθεί από αυτήν ενιαία καταμέτρηση. Για την
παράδοση - παραλαβή των ψηφοδελτίων και του εν γένει εκλογικού υλικού συντάσσεται από την οικεία εφο
ρευτική επιτροπή πρακτικό που υπογράφεται από τον
πρόεδρο της επιτροπής αυτής και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε..
4.
Η Κ.Ε.Ε. καταμετρά όλα τα ψηφοδέλτια που της
παραδίδονται από τα εκλογικά τμήματα σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια, αριθμεί εκ
νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια ανά ομάδα εκλεκτόρων με τη
χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών και προχωρεί στη
διαλογή των ψήφων.Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθμηση
τους, μονογράφονται από τον π ρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και
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αναγράφεται επί αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.», με την οποία
δηλώνεται ότι το ψηφοδέλτιο καταμετρήθηκε από την
επιτροπή αυτή.
5. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο κατόπιν απόφασης της
εφορευτικής επιτροπής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν,
κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζονται ανωτέρω.
β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώ ς και αν έχει τυπωθεί σε
χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο
εμφανή από αυτά που ορίζονται ανωτέρω.
γ) Αν φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές,
εγγραφές, λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα,
ξύσματα, διορ θώ σεις ή άλλα σημεία π ο υ καθιστούν
αμφίβολο το περιεχόμενο του ή αποτελούν διακριτικά
γνωρίσματα που π α ρ α β ιά ζο υ ν με τρόπο προφανή το
απόρρητο της ψηφοφορίας.
δ) Αν φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς προ
τίμησης.
ε) Αν βρεθεί στον ίδιο φ άκελο μ α ζί με ένα ή π ερισ 
σότερα άλλα έγκυρα ή ά κυ ρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή
μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί
σε διαφορετικό φάκελο απ ό αυτούς που χρησιμοποιή
θηκαν κατά την ψηφοφορία. Αν υπάρχουν σημειωμένα
στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο
που περιέχεται σ» αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι
τα παραπάνω συνιστούν δια κριτικά γνω ρίσματα που
παραβιάζουν προδήλω ς το απόρρητο της ψηφοφορίας.
ε) Αν βρεθεί σε διαφορετική κάλπη από την προβλεπόμενη, σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 5.
6. Οι έγκυρες ψήφοι, όπου προβλέπονται δύο ομά
δες εκλεκτόρων, υπολογίζονται σύμφωνα με τον εξής
αλγόριθμο:
ψ

=

Α

,

νζΒΧο,ζ)
Γ

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται
ως: Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε
υποψήφιος Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλα
βε ο κάθε υποψήφιος απ ό τα μέλη της πρώτης ομάδας
εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας
εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.), Β: ο αριθμός των
έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη
δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο των μελών της
δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σε περίπτωση εκλογής
Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεω ν το σύνολο των μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και τω ν δ ιοικητικώ ν υπαλλήλων
του ιδρύματος ενώ σε περίπτω ση εκλογής Κοσμήτο
ρα, Προέδρου και Αναπληρωτή Π ροέδρουΤμήματοςτσ
σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας
Σχολής ή Τμήματος αντίστοιχα).
Άρθρο 7
Ενστάσεις
1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί
να υποβάλει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς
καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την
εκλογή αυτή στο ο ικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσω πος ή ο
αναπληρωτής του.
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Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της
οικείας εφορευτικής επιτροπής του τμήματος ή της Κ.Ε.Ε.
έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλο γή ς χωρίς να δια
κόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία
απευθύνονται.
2. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση
α'της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του
οργάνου διενέργειας των εκλογών ω ς εξής: α) για την
ανακήρυξη των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέ
ρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο
αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα
σε δυο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής
τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον
τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του ιδρύματος μέσα στην
ίδια προθεσμία, β) για την ανακήρυξη των λοιπών υπο
ψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.Το όρ
γανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο
μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής
τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον
τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην
ίδια προθεσμία.
3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:
α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κω
λυμάτων σε υποψηφ ίους που έχουν ανακηρυχθεί και
γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την
ανακήρυξη των υποψηφίων.
β) Η παραβίαση των διατάξεω ν του νόμου κατά τη
διεξαγω γή της ψ ηφ οφ ορίας ή κατά την εξαγωγή του
εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των
εκλεγέντων υποψηφίων.
γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψη
φοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.
Άρθρο 8
Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών Πίνακας αποτελεσμάτων
1. Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημά
των τηρούν για την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων
που διεξάγεται από αυτές το π ρακτικό καταμέτρησης
ψηφοδελτίων εκλογικού τμήματος, οπό οποίο εκτός από
τα συνήθη στοιχεία αναγράφονται: α) ο αριθμός των εγ
γεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων
του εκλογικού τμήματος β) ο αριθμός των ψηφισάντων,
γ) ο αριθμός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων,
δ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, ε) ο αριθμός
των πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία
και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων που περιέχονται
σε αυτούς και στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της ψηφοφορίας
και της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και οι αποφά
σεις της εφορευτικής επιτροπής επί αυτών.
2. Οι εφορευτικές επιτροπές τηρούν, επ ίσ η ς πρωτό
κολλο ψ ηφοφ ορίας από το οποίο προκύπτει η τήρηση
της εκλογικής διαδικασίας από την έναρξη της ψηφο
φορίας και μέχρι τη λήξη τ η ς οι τυχόν ενστάσεις επί της
διαδικασίας αυτής και οι αποφ άσεις της εφορευτικής
επιτροπής επί των ενστάσεων αυτών.

Τεύχος Β' 3255/15.09.2017

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3. Τα πρακτικά που προβλέπονται στις προηγούμενες
παραγράφους συντάσσονται από την οικεία εφορευτι
κή επιτροπή και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα
μέλη τ η ς παραδίδονται δε στην Κ.Ε.Ε., για την διενέργεια
της ενιαίας καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και διαλο
γής των ψήφων.
4. Για την εκλογή τω ν υποψηφίων, αφού ελέγξει τα
στοιχεία που της παραδίδονται από τις εφορευτικές επι
τροπές των τμημάτων, η Κ.Ε.Ε. συντάσσει τελικό πρακτικό
(πρακτικό εκλογής). Στην περίπτωση εκλογής για ανάδει
ξη Διευθυντή Τομέα, το πρακτικό εκλογής συντάσσεται
από την οικεία εφορευτική επιτροπή. Η σύνταξη του πρα
κτικού εκλογής μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο
πρακτικό εκτός από τα συνήθη στοιχεία περιέχονται χω
ριστά για κάθε ομάδα εκλεκτόρων: α) ο συνολικός αριθ
μός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους
εκλογέων, β) ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο
συνολικός αριθμός των έγκυρων, άκυρων και λευκών ψη
φοδελτίων, δ) το περιεχόμενο εκάστου ψηφοδελτίου, ε) ο
συνολικός αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος,
στ) τα αποτελέσματα των τυχόν διενεργηθεισών κληρώ
σεων και οι υποψήφιοι μεταξύ των οποίω ν διεξήχθησαν
και ζ) οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις
επί αυτών. Τ έλο ς στο πρακτικό αναγράφονται ο συνολι
κός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος
ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας
(άρθρο 15 παρ. 3 ν. 4485/2017 αναλογικά εφαρμοζόμε
νου και στα άρθρα 19 και 23 του ιδίου νόμου) από κάθε
ομάδα εκλεκτόρων και συνολικά, καθώ ς και η τελική
κατάταξη των υποψηφίων σε φθίνουσα σειρά.
5. Μετά το π έρας της καταμέτρησης και διαλογής
των ψήφων, η οικεία εφορευτική επιτροπή υπογράφει
το πρακτικό εκλο γή ς μονογράφει τους εκλογικούς κα
ταλόγους και μ εριμνά γ ια την άμεση ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων τω ν εκλογώ ν στο όργανο που έχει ή
στο οποίο έχει π εριέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης
των εκλογών, στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην
ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετι
κής διαπιστω τικής π ρ ά ξη ς και τη γνω στοποίηση τους
στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού
πίνακα στο οικείο ίδρυμα.Το πρακτικό εκλογής τα πρα
κτικά καταμέτρησης και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας τα
ψηφοδέλτια με τη σειρά αρίθμησηςτους, οι αριθμημένοι
φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευ
θύνη της Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία
τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.,ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Ανάδειξη εκπροσώπων
1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα
των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους
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από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής
σύμφωνα με την περ. β'του άρθρου 2 του ν. 4485/2017
της ο ικ ε ία ς κ α τ η γ ο ρ ία ς (α) προπτυχιακοί φοιτητές και
β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες).

2. Οι εκπρόσω ποι των μελώ ν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα των
Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το
σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού
του ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
3. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία και προκηρύσσεται από τον Πρύτανη, ο
οποίος και συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επι
τροπή, αποτελούμενη κατά περίπτωση από φοιτητές με
δικαίωμα συμμετοχής ή από μέλη της οικείας κατηγορίας
προσωπικού με τους αναπληρωτές τους. Οι υποψηφι
ότητες οι παραιτήσεις και ο ι ενστάσεις σχετικά με την
ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευ
τική επιτροπή δια της αρμόδιας για φοιτητικά θέματα
ή για θέματα προσωπικού, αναλόγως, υπηρεσίας του
ιδρύματος και πρωτοκολλούνται.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παρούσας απόφ ασης και ιδίω ς σε ό,τι αφορά την
κατάρτιση εκλογικώ ν καταλόγων, το αρμόδιο όργανο
για τον έλεγχο της εκλογιμότητας και την ανακήρυξη
των υποψηφίων, τον χρόνο και τον τόπο της ψηφοφο
ρίας, τη μορφή των ψηφοδελτίων, τη διαδικασία της
ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων, τη σύνταξη του
πρακτικού εκλογής. Ω ς π ρ ο ς τις π ρο θ εσ μ ίες υποβο
λής και κρίσης των ενστάσεων για την ανακήρυξη των
υποψηφίων εφ αρμόζεται αναλόγω ς η περίπτ β'παρ. 2
άρθρου 7.
Αρθρο 10
Κλήρωση
1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του
ν. 4485/2017 προβλέπεται η διεξαγω γή κλήρωσης,
αυτή διενεργείται από το α ρ μ ό δ ιο για τη διενέργεια
των εκλογών όργανο με τη χρήση αδιαφανών κλήρων
αντίστοιχου αριθμού των υποψηφίων, επί των οποίων
έχουν εγγραφεί τα ονόματα των υποψηφίων.
2. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια. Το περιεχόμενο
του κλήρου καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό και υπο
γράφεται από τα μέλη του οργάνου ενώπιον του οποίου
διεξήχθη.
Αρθρο 1
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
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