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Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές)
και Λέκτορες του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΡΑΞΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α'), όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α').
Τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-82018 τ. Α').
Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β').
Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-2020 τ.
Α').
Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 114 παρ. 2 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α').
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020 τ. Β').
Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αριθμ. 2143/10-10-2017 (ΦΕΚ 599/Υ.Ο.Δ.Δ./17-11-2017
με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή
θητεία, από 1-12-2017 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 Προέδρου του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, με διετή θητεία, από 1-9-2020 έως και 31-08-2022, με άμεση, μυστική
ψηφοφορία (αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ορίζουμε τη διεξαγωγή των εκλογών την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020, από ώρα 09.00 π.μ. έως
και 14.00 μ.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του
Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο θα
πραγματοποιηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση Η«Ρ5··//ζ6υ5·8ΓΠ8ΐ·8Γ. σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ
2481/22-6-2020 τ. Β’).
Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ως ημερομηνία της επαναληπτικής εκλογής
ορίζουμε την επομένη, 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, μέσω του ίδιου πληροφοριακού
συστήματος και κατά τις ίδιες ώρες.
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την
επομένη ημέρα, 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται
ο υποψήφιος αυτός που έχει συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, μαζί με το σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβληθούν
είτε αυτοπροσώπως (ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) στη Γραμματεία της
Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, πίσω δεξιά πτέρυγα,
αριθμός γραφείου Γ322), από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές (Καθηγητές πρώτης
βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές), που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών
διατάξεων, είτε ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής, Κ θ 5 η π Η ρ Ιιί1 @ υ ο ΐ·8 Γ . μέχρι την Παρασκευή, 10η Ιουλίου 2020, ώρα
13.00 μ.μ.
Το συλλογικό όργανο που έχει που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί
το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του
ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας και οι
Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 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 για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται
από το σύνολο των καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς
και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν
από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται
την αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Με τιμή

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Δ/νση Διοικητικού
- Δ/νση Μηχανοργάνωσης
-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προς
Την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

ΑΙΤΗΣΗ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση
του Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψη
φιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμή
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΟΝΟΜΑ:

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ΕΠΩΝΥΜΟ:

του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α' 114/4-82017), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
του Ν. 4692/2020 (Α' 111/12-6-2020).
ΒΑΘΜΙΔΑ:

Καταθέτω την υποψηφιότητά μου γνωρίζοντας
τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ως άνω δια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

τάξεις και η υπ' αριθμ. πρωτ. 503/30-6-2020
Προκήρυξη εκλογών και δηλώνω ότι δεν συ

Α.Δ.Τ.:

ντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογι
μότητας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Στην παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω σύντο
μο βιογραφικό σημείωμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ο Α ιτώ ν/Η Α ιτ ο ύ σ α

Προς
Την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

ΑΙΤΗΣΗ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση
του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήμα
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψη
φιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέ
δρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογί

ΟΝΟΜΑ:

ας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ΕΠΩΝΥΜΟ:

του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α' 114/4-82017), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
του Ν. 4692/2020 (Α' 111/12-6-2020).
ΒΑΘΜΙΔΑ:

Καταθέτω την υποψηφιότητά μου γνωρίζοντας
τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ως άνω δια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

τάξεις και η υπ' αριθμ. πρωτ. 503/30-6-2020
Προκήρυξη εκλογών και δηλώνω ότι δεν συ

Α.Δ.Τ.:

ντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογι
μότητας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Στην παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω σύντο
μο βιογραφικό σημείωμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ο Αιτώ ν/Η Α ιτ ο ύ σ α

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2017

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π ΡΩ ΤΟ

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
Αρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτα
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα
και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού 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 καιτην Ανώτατη Σχολή ΚαλώνΤεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει ταΤεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και γνώμη
του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεω ς μπορεί να οργανώ
νονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυ
κείων (Ε Π Α Α ),τ α οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου
5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Αρθρο 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 πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί
φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο
κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που
παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.
β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώμα
τα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής
τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: αα) οι
προπτυχιακοί φοιτητέςτων οποίων η διάρκεια φοίτησης
δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαι
τούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με
το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη
κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτη
τές των οποίων η διάρκεια φοίτησης 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 διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την
ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών 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) «Αντιπρύτανης»: 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 ΠρόεδροςΤμήματος Πα
νεπιστημίου και ο Πρόεδρος 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
βαθμίδας, 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 εφαρμογώνΤ.Ε.Ι.. Η αρχαιότητα μέλους Δ.Ε.Π.
ανά βαθμίδα προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

1972

δ) ορίζει Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υπο
ψηφιότητες

ε) εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνω
ση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα
της ίδιας ή άλλης Σχολής
στ) συντάσσει τον οδηγό προγράμματος σπουδών του
Τμήματος
ζ) απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων
σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,
η) κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
θ) αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οι
κείες διατάξεις
ι) εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μά
θημα του προγράμματος σπουδών,
ια) συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση
του Τμήματος
ιβ) εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουρ
γία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π.,
ιγ) καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών
και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδι
κασίες εκλογής εξέλιξης μονιμοποίησης και ανανέωσης
της θητείας μελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει προς
έγκριση στη Σύγκλητο,
ιδ) εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων
μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο
αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π.
και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
ιε) αποφασίζει για την ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε καθε
στώς μερικής απασχόλησης
ιστ) γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από
και προς το Τμήμα
ιζ) προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσω
πικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει
απόφαση περί της επιλογής,
ιη) προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες
μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε
δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού
έργου τους,
ιθ) εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτι
μου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή,
κ) κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνη
τικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος,
κα) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση
συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητέςτης.
Άρθρο 22
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τ μήματα με
δύο (2) ή περισσότερους Τομείς. Στα Τμήματα που δεν
λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο, τις αρμοδιότητες του
παρόντος ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του
Τμήματος
β) τους Διευθυντές των Τομέων,
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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, επίσης κάθε
θέμα, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του
άρθρου 21, για το οπο ίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει
την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγη
σης σε επίπεδο Τμήματος.
Άρθρο 23
Πρόεδρος Τιιήυατος
(Τ )α ) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικεί
ου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν
μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμιδών μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν υπο
ψηφιότητες, ο Πρόεδρος τουΤμήματος ορίζεται από τη
Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τ μή
ματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και
μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. Η ημερομηνία έναρξης
καιλήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.
(βύΑεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυρσόμενης θητείας.
(^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.
(Σ,-Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προ
έδρου γίνεται με δύσ (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια,
που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων
Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι
εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο
από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από
τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από
το όνομά τους.
3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο
των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα
εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομά
δα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων β' και
γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την
εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέ
δρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται από
τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θη
τείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρ-
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μοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη.
Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά
για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό
τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει
κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή
δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
^ /Υπ οψ η φ ιό τη τες για το αξίωμα του Προέδρου και
του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόμενους μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύ
τανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προ
κήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο β' της
παραγράφου 4.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθ
μους αναπληρωτές η οποία ορίζεται, με απόφαση του
Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται
από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανω
τέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται
στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέ
λος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει
την εκλογιμότητα ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προ
έδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή τη ς επιβλέπει τη
διεξαγωγή της ψ ηφοφορίας εκδίδει το αποτέλεσμα και
το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται
με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους
και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της
εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επα
ναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. Αν κανείς από τους
υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση 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.
9. Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζε
ται αναλόγως η παράγραφος 8.
Α 0 ! \ ) ΠρόεδροςΤμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει
συ^ρόνω ς το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυ
ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
1 1 .0 Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδι
ότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού
Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας:
α) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και επο
πτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την
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τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού
Κανονισμού,
β) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει
την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων
μέλος της Σ υ νέλευ σ η ς προεδρεύει των εργασιών τη ς
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως
εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για
την εκτέλεση των αποφάσεων τ η ς
γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και
μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος
σπουδών, συμπεριλαμβανομένω ν των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων,
ε) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονι
κών δημοσιεύσεων του Τμήματος
στ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών Δ.Ε.Π. σε καθεστώς
μερικής απασχόλησης
ζ) διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα
γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμή
ματος
η) συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραί
ωση συγκεκριμένω ν θεμάτων της αρμοδιότητας του
Τμήματος
θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμή
ματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία,
ι) εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να
ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις απο
φάσεις της Συγκλήτου.
1 2 .0 Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρό
εδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο
ή προσωρινού κωλύματος καθώς και αν παραιτηθεί ή
εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θη
τείας.
—
Άρθρο 24
Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων
1.
ΣταΤμήματα Α.Ε.Ι. που δεν πληρούνται οι προϋπο
θέσεις περί αυτοδυναμίας του άρθρου 11 λειτουργεί
προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν:
α) υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
β) εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του
συνόλου των μελών της προσωρινής Συνέλευσης του
Τμήματος της περίπτωσης α'. Αν, με βάση το παραπάνω
ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 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
πρόσωποι των φοιτητών είναι κατ' ελάχιστον ένας (1)
εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά
των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδα
κτόρων, όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των
φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους,
για ετήσια θητεία από τους φοιτητές με δικαίωμα συμ
μετοχής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία
από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας
του Τμήματος
γ) τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία από
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τουΤμήματος, οι οποίοι
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Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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γάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.
2.
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ.
1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκ
θεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή
ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές
μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλ
λως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.
Αρθρο 2
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα
στο Νηπιαγωγείο

Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α Ί6 7 )
προστίθεται περ. γ' ως εξής:
«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ
Αρθρο 1
μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστι
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στο
1.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημόσι
μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν
ας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δράση για τη δημιουρ
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά
γική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων,
δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συκατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν
νίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών
με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογί
κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο
ας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όμοια απόφαση, η
πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου
την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια
τήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης
εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχό
στους μαθητές. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται
λησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις
Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της
οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμί
πιλοτικής δράσης, ο αριθμός, η διάρκεια και το περιε
ζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού
χόμενο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης
θεματικών ενοτήτων καθενός εξ' αυτών, ο αριθμός και
και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστη
η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις
ρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πι
οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρό
λοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς
γραμμα μαθημάτων που εφαρμόζεται στις μονάδες αυ
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με
τές, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους
την εισαγωγή ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των
ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων
μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε
και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και
όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή
πιλοτικής δράσης.».
της πιλοτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της ορ
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η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγό
ρευση άσκησης των καθηκόντων τους.».
2. Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικα

Άρθρο 96
Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα
1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α' 114)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα
απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθ
μίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων
καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των
ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως
του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπά
γεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των
καθηκόντων τους.».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικα
θίσταται ως εξής:
«6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική
διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονι
κής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την
ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικα
θίσταται ως εξής:
«7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυ
ρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επα
ναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σ ε
περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα,
οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη
σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει
ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1 /3) των έγκυρων ψήφων.».
4. Στο άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α' 114) προστίθεται
παρ. 13 ως εξής:
«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορί
ζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».

θίσταται ως εξής:
«7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Ανα
πληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική
διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονι
κής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την
ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».
3. Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικα
θίσταται ως εξής:
«8. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος
εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς
από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισσψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Σ ε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής
διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποί
ος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέ
γεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)
των έγκυρων ψήφων.».
4. Στο άρθρο 23 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ.
12 ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορί
ζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».
Άρθρο 98
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α' 114) αντι
καθίσταται ως εξής:
«3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή
Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώ
της βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επί
κουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και
των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο
εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι
εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρ
τήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνε
πάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των
καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλ
Άρθρο 97
τιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων.
Διαδικασία εκλογής Προέδρου
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με
και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος
κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για
1.
Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαέναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από
θίσταται ως εξής:
το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που
«3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο
ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την
των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνε
καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί
ται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων
θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οι
σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψή
κείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα
φιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψή
συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από
φους. Σ ε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση
τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον
από τον Πρόεδρο τουΤμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά
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και τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορωνόίού
ττου εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. μπορεί να
(ΓΟνίϋ-19 και τις συνέπειές τους σε κάθε χώρα. Το παρόν
ορίζονται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα επιλογής. Οι
ισχύει αναδρομικά απά την 1 η.05.2020.
αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Άρθρο 113
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δη
Φοίτηση μαθητών υπηκοότητας
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται σε πέντε (5) έτη
στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και
και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού
λειτουργούντος στην Ελλάδα
Συμβουλίου. Η θητεία του Διευθυντή μπορεί να διακό
Η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009 (Α' 156) αντι
πτεται αζημίως για το Ι.Ε.Π. πριν από τη λήξη της για
καθίσταται ως εξής:
λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκ
«1. Επιτρέπεται η φοίτηση μαθητών με υπηκοότητα
πλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου,
κρότους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις
που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του
ξένου σχολείου, που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στην
Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.».
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α'
2.
Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παρ. 2), όταν ακολουθείται:
37 ως εξής;
α) πρόγραμμα σπουδών κράτους - μέλους της Ευρω
«37. Έως τον καθορισμό στον Εσωτερικό Κανονισμό
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. των προσόντων του Διευθυντή
β) συνδυαστικό πρόγραμμα όπου μια από τις εμπλε
του Ι.Ε.Π., των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων στο
κόμενες χώρες είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή
πρόσωπό του, καθώς και του οργάνου, των κριτηρίων
γ) πρόγραμμα σπουδών Διεθνούς Απολυτηρίου
και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής του, τα
(ΙπΐθίτώΐϊοηδΙ Β3ςς9ΐ3ϋΓθ3ίθ) για την υποχρεωτική εκ
ανωτέρω καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση εκδήλω
παίδευση, πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτόν από
σης ενδιαφέροντος που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο
τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙηέβΓηθΐίοηθΙ
του Ι.Ε.Π.».
ΒβςςεΙβυΓθΒΐθ Οι·9βηίΖ3ίίοη).».

Άρθρο 110
Κατ' εξαίρεση διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής
δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού
Στο άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πρά
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), η φράση «Έως
την 31 η Μαΐου 2020» αντικαθίσταται από τη φράση «Έως
την 30ή Ιουνίου 2020».
Άρθρο 111
Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή
επιμισθίου εξωτερικού
Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιμίσθιου
εξωτερικού στους δικαιούμενους αυτό αποσπασμένους
στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλ
λήλους, καθώς και τους συντονιστές εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό
διάστημα από 1.5.2020 έως και 30.6.2020 λογίζεται ως
χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας και παροχής
διδακτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Άρθρο 112
Κατ' εξαίρεση αρμοδιότητα Συντονιστών
Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Κατ' εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, ο αρ
μόδιος Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού μπορεί
να αποφασίζει την παράταση απαγόρευσης λειτουρ
γίας ή την επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών
μονάδων, καθώς και κάθε άλλης μορφής οργανωτικής
δομής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4415/2016 (Α'
159, διόρθ. σφάλμ. Α' 165), ανάλογα με τις συνθήκες,

Άρθρο 114
Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.
1.
Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),των
οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2020, και οι οποίες έχουν
ήδη προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του πα
ρόντος, επαναπροκηρυσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα
με τα άρθρα 65 έως 71 και την παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν. 4690/2020 (Α' 104).
( ^ Ο ι εκλογές για την ανάδειξη των μονομελών οργά
νων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των (Α.Ε.Ι.), τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρ.
1, και οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρυσσονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96
έως 98 και την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020.
3.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των Διευθυντών Κλινι
κών, Εργαστηρίων και Μουσείων Ανωτάτων Εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά.
Άρθρο 115
Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής,
Εργαστηρίου και Μουσείου
Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή
Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου διεξάγεται μέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και κάθε ειδικότερο
ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

30 Μαίου 2020

Αρ. Φύλλου 104

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4690
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορω νοϊσύ Ο Ονίϋ-19 και άλ
λες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της
από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊσύ (ΖθνΐΩ-19 και την επά
νοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό
τητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗ Σ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίοΰ
001/10-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α' 84)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεω ς η από 13.4.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντι
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοίοΰ ΥθνΐΟ -19 και άλλες κατεπείγουσες δια
τάξεις», που δημοσιεϋθηκε στο υπ' αριθ. 84 Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α') και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊσύ ΘθνΐΩ-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασμό
τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την
παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3 ,4 και
6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου
22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγραφο 1
του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25,
τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο 1 του άρθρου
106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
λήψης περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατι
κής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊσύ Θθνΐϋ-19, κα
θώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών
συνόρων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ Α:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο πρώτο
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων
Η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πρά
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυ
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), αντικα
θίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπα
σχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), και για τους ιδιοκτήτες
ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη
μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης
ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται
ρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες
δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και
πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύ
σεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
μεγενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποια
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και
δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο
λογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους,
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια
για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.».
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και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι
υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε
στικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν
στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων
προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου
στον τομέα της ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζή
τημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος νόμου
στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού
διατάγματος αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για την
εφαρμογή του παρόντος νόμου.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέ
ξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».
3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 μετά την παρ. 9 προ
στίθεται νέα παρ. 10, ως εξής:
«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες, έργα
και υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο
φυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πα
ρόντος νόμου εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.»
4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέ
ξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του
ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντι
καθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του
ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργείου».
7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστί
θεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Ειδικά για τις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα της ασφάλειας, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου,
μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2
του άρθρου 105, για τα ζητήματα που σχετίζονται με
εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται οι αντίστοιχες δια
τάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.»
8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστί
θεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Ειδικά για συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελ
ληνικής Ακτοφυλακής, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του παρόντος νόμου, η απόφαση: α) για την έγκρι
ση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την
κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη
της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των
πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας,
η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη της αρμόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας
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και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, κατά την κρίση του
ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επι
τροπή, να εισόγει το θ έ μ α στο Κ Υ Σ Ε Α για τη λήψη της

τελικής απόφασης.»
9.
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/
2011 (Α' 137) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά σε ό, τι αφορά στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή, τα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσε
ων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.».
ΜΕΡΟΣ Η':
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 72

Προκήρυξη εκλογών
1.
Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύ
τανη και Αντιπρυτάνεων σε όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη
και υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020,
πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο δύο (2) μήνες πριν
από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
φ ί προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μο
νομελών οργάνων των Α.Ε.Ι., η θητεία των οποίων λήγει
στις 31.8.2020 και τα οποία δεν εμπίπτουν στην παρ. 1,
πραγματοποιείται από το αρμόδιο ανά περίπτωση όρ
γανο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών,
κατάπαρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
ΜΕΡΟΣ Θ':
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 73
Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την
15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές Ενστάσεων κατά την εξέ
ταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του
άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α' 114) και των αιτήσεων
διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2308/1995,
οι οποίες παραπέμπονται από το γραφείο κτηματογράφησης αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση και
αφορούν μελέτες κτηματογράφησης, για τις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατά
ξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα
στην υπ'αρ. 429/13.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση
(Β' 850) και β) οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι πληρε
ξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι, κατά την
εξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον
της Επιτροπής και υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη
ημέρα της ορισθείσας συνεδρίασης να προσκομίσουν
στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της υπό
θεσής τους. Το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει
αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή τον φάκελο της υπό
θεσης.
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Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) εν
σωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
Πανεπιστημίου Ιωαννϊνων και χρέη προϊσταμένου της
άλλες διατάξεις.
μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών
Υπηρεσιών
(Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστά
Ο Π ΡΟΕΔΡΟ Σ
μενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επι
ΤΗ Σ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΗ Σ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ
στημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακο
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
λουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου
τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '
ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και
Άρθρο 1
προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέωνΤμημάτων
Πανεπιστήμιο Ιωαννϊνων κ α ιΤ .Ε .Ι. Ηπείρου.
με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων
1.
Από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχει
Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα καταργείται
έως την 31.12.2020, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά
ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πα
την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτρο
νεπιστήμιο Ιωαννϊνων, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδι
πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπεί
καίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και
ρου. Σ ε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτελόγο
εμπράγματα δικαιώματα και σ ε όλες τις υποχρεώσεις
ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή
τουΤ.Ε.1. Ηπείρου, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού,
εκλείψει, τον αναπληρώνει 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.1.
υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προ
Ηπείρου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου
σώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία
3. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την
και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών τουΤ.Ε.Ι.
1.10.2018 έως την 31.8.2022 Συμβούλιο Ένταξης, στο
Ηπείρου μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με
οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 Πρύτα
την παράγραφο 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές
νης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως π ρ ό εδρ ο ς οι υπηρετούντες
του Πανεπιστημίου Ιωαννϊνων. Αν ανήκουν σε Τομείς
κατά την 1.10.2018 Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Εκκρεμείς δίκες
καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης ακα
με διάδικο τοΤ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται από το Πανεπι
δημαϊκών
υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
στήμιο Ιωαννϊνων χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές
ως
μέλη.
Το
Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για τη
αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ισχύουν
διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη τουΤ.Ε.Ι.
έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννϊνων.
Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη διασφάλιση
2 .0 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
της
ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων 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 Ιωαννϊνων, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως
περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως:
σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις
α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη
υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα
λειτουργία
και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπου
ταέργα-προγράμματατου Ε.Λ.Κ.Ε. τουΤ.Ε.Ι. Ηπείρου που
δών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρη
β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή
ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων 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 υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τρημάτων
αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ
τουΤ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα
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Αρθρο 17

Τροποποιήσεις 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 Πανεπιςιτήμιο 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 οι λέξεις «Α' βαθμίδας αναπληρωτή και
επίκουρου».
γ)αα) Η περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 45 αντι
καθίσταται ως 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 διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες των
οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσ
σομάθειας».
ββ) Η διάταξη της υποπερίπτωσης αα' ισχύει για την
εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
και εφεξής.
δ) στην περίπτωση Α' της παραγράφου 21 του άρ
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), όπως 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 εδάφιο της περίπτωσης β' της παρα
γράφου 21 τσυ άρθρου 84 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα απαιτούμενα δικαισλογητικά και κάθε άλλη ανα
γκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με την κοινή απόφαση
της περίπτωσης Α'.».
Ά ρ Θρ ο 18_____

Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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 αδιαμφι
σβήτητης ιδιαιτερότητας όπου δεν είναι δυνατή ή συ
νήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα
με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης για την
τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζο
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,
ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του
αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτεί
ται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον
από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημε
δαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής
υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας
ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετα
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τροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το
απαιτούμενο δικαιολογητικό, 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 από τον Υπουργό Παιδείας 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 ίσχυαν» αντικαθίσταται από τη φράση
«σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστα
τικά που ίσχυαν».
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 ειδικών 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 Παιδείας, 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 παράπτωμα για τον Πρύτανη.
β) Ο Υπουργός Παιδείας 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 ένστασης που κα
τατίθεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που
ξεκινά από την επομένη της λήξης της αποκλειστικής
προθεσμίας της περίπτωσης α'.
γ) Οι περιπτώσεις 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.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

9366

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Τ εύ χο ς Α ' 142/03.08.2018

4.
α) Μετά την περίπτωση α' του άρθρου 66 του 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετά
σεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Μουσι
ν. 4415/2016 (Α Ί 59) προστίθεται περίπτωση β ' ως εξής:
κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα
«β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτω
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου
σης α' γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυ
Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6)
κείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγτου εσωτερικού ή εξωτερικού.
γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.».
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
β) Οι περιπτώσεις β ' και γ' του άρθρου 66 του
Θρησκευμάτων καθορίζονται:
ν. 4415/2016 αναριθμούνται σε περιπτώσεις 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 εισιτηρίων εξετάσεων και
νει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κάθε άλλο σχετικό θέμα,
υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι
β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργί
κασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα αλλά δεν
ας
και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται
έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της
προς το σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων
Κυβερνήσεως και η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλει
εξετάσεων,
στικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη
γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντε
ισχύος του παρόντος.
λεστές
βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική
5. Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ςττο ίδρυ
βαθμολογία του υποψηφίου. Με 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.
μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε σ υποψήφιος
. « · · 6.α) Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης
στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τρι
των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
τοβάθμια εκπαίδευση,
β) Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύ
δ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειμένων στα
ος του 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 των Τμημάτων στις οποίες μπορεί να εισαχθεί.
διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήμα
εκλογής τους.
τος μπορεί να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφ ίου δεν ισχύει
και άλλαΤμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
αν, με την εφ αρμογή τ η ς Πρύτανης παραμένει στη
διοίκηση Α.Ε.Ι. για περισσότερα από πέντε (5) συνεχό
Άρθρο 20
μενα έτη. Στην περίπτωση 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 ακαδημαϊκού έτο υς κατά τη
1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (Α' 102), προστίθεται
διάρκεια του οποίου επρόκειτο να λήξει η τετραετής
περίπτωση δ' ως εξής:
θητεία του.
«δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων
Άρθρο 19
Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα

Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου και
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
1. Οι σπουδαστές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εισάγονται
στα ανωτέρω Τμήματα ύστερα από κοινές εισιτήριες
εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κατά
παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίων εξετάσεων
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τε
λικής βαθμολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται
σ βαθμός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός που
έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα
«Ελληνική Γλώσσα».

Α.Ε.Ι. (ΠαιδαγωγικώνΤμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχο
λογίας Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παι
δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την
κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΓΓΕ).».
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από τις
12.6.2018.
Άρθρο 21
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς
1. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνιστάται Δικαστικό
Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΤσταται Πάρεδρος του
Ν.Σ.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για:
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και
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ΤΕΥΧΟ Σ Δ ΕΥΤΕΡΟ

Α Π Ο Φ Α ΣΕΙΣ
Αριθμ. 77561/Ζ1
Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την
ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδη
μαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευ
θυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων
που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μο
νάδων των Α.Ε.Ι.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Φύλλου 2481

την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφ αση ρυθμίζει τον τρόπο διεξα
γωγής της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής
ψ ηφοφορίας για την ανάδειξη των μονομελώ ν οργά
νων διοίκησης των Α .Ε.Ι., των ακαδημαϊκώ ν μονάδων
των Α.Ε.Ι., καθώς και των Εργαστηρίων, Μουσείων και
Κλινικών, που ιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.
2. Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης,
α) ως μονομελή όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. λογίζονται
ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης κατά το άρθρο 65 του
ν. 4692/2020,
β) ως ακαδημαϊκές μονάδες των Α.Ε.Ι. λογίζονται οι
Σχολές και τα Τμήματα των Α .Ε.Ι. του άρθρου 9 του
ν. 4485/2017,
γ) ως μονομελές όργανο της Σχολής λογίζεται ο Κο
σμήτορας του άρθρου 19 του ν. 4485/2017,
δ) ως μονομελή όργανα του Τμήματος λογίζεται ο
Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής αυτού, του
άρθρου 23 του ν. 4485/2017.
ε) ως μονομελές όργανο του Εργαστηρίου και Μ ου
σείου, που λειτουργεί στο πλαίσιο Τομέα, Τμήματος ή
Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογίζεται ο Διευθυντής του άρθρου
29 του ν. 4485/2017.
στ) ως μονομελές όργανο της Κλινικής, που λειτουργεί
στο πλαίσιο Τομέα, Τμήματος ή Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογί
ζεται ο Διευθυντής του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 70 παρ. 2 ,9 6 παρ. 4 ,9 7 παρ. 4, και 115
του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες
διατάξεις» (Α' 111).
β) Των άρθρων 19, 23, 29 και 29Α του ν, 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατη ς εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114).
γ)Το υ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως το άρθρο αυτό
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώ νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείω ν και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ
βέρνησης, Υπουργώ ν, Αναπληρω τών Υπουργώ ν και
Άρθρο 2
Υφυπουργών» (Α' 121).
Όργανα Διενέργειας Εκλογών
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
1. Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, Ό ργανα
Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικώ νΤομέω ν Υπουργείων»
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ανά περίπτωση λογίζονται:
(Α' 123).
α) για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των περ.
5. Την υπ'αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του
α', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 1, το συλλογικό όργα
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ
νο που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής
μάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι
της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι η Κεντρική Εφορευτική
δείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β' 3009).
6.
Την υπ'αρ. Φ.1/Γ/293/76872/Β1/18.6.2020 βεβαίωση Επιτροπή (πενταμελής ή τριμελής) σύμφωνα με το άρθρο
70 παρ. 1 του ν. 4692/2020 και τα άρθρα 19 παρ. 5 και
της Γενικής Δ ιεύθ υ νσ η ς Ο ικονομικώ ν Υπ ηρεσιώ ν του
23 παρ. 6 του ν. 4485/2017 αντίστοιχα.
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
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και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλα
β) για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των περ.
ξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυ
ε' και στ' της παρούσας, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής
πτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για
μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργα
την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η
στήριο, το Μ ουσείο ή η Κλινική.
2.
Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφ είλουν να διασφαλίζουν την δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της
ψηφοφορίας.
ουσιαειτική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαι
3.
Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως
στέλλεται ειδικό - εξα τομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυ
αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να πα
μα σ ε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο
ρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλε
περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή
κτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν
διεύθυνση (1/81) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλο
οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής,
γικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη
καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό
πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη
πρακτικό εκλογής.
της εκλογικής διαδικασίας, να απ ευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε.,
Άρθρο 3
σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονι
Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο
κό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφ αλμένο ή ελλιπές ή αν ο
1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγ
εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό
ματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήμα
σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση
τος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών
και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.
Τεχνολογίας και Έ ρ ευ να ς (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η π ρ όσβα ση στο
4 .0 ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο
οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση
ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη
Ηηρ$://ζθυ$.9 Γηθΐ.9 Γ· Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε
Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μονα
διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη
δικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στη
διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία δια
ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε
σφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής
τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.
διαδικασίας.
5.
Σ ε περίπτωση επαναληπτικής εκλογικής διαδικασί
2. Με απόφασή του, το Ο .Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως
ας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος.
Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας
Άρθρο 4
πλην της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 2 όπου Διαχει
Πέρας εκλογικής διαδικασίας ριστής είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Ο
Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα
Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης
1.
Με
τη λή ξη του προκαθορισμένου χρονικού δια
στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., μετά την υποβολή
στήματος ψ ηφ οφ ορίας το σ ύσ τη μ α «ΖΕΥΣ» παύει να
αιτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. (στην
δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσω ς μετά
ηλεκτρονική διεύθυνση ΐΊθΙράθ5ΐ<@Ζ6υ5.9Γη6ΐ.9Γ) και θα
τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ
το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφο
νησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου
ρίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην
Παιδείας και Θ ρησκευμάτω ν (στην ηλεκτρονική διεύ
εξαγωγή
των αποτελεσμάτων.
θυνση θ9ον9Γ3ΐη@ιηϊηθ€ΐυ.9ον.9Γ)· Μέσω των ανωτέρω
2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που
κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής καταχωρεί στο σύ
απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο
στημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγω
(2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσω
γή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή
πο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται
ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση
για τον χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτε
λεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Οι υποψήφιοι,
Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα
οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές
και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς
τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των
και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακρι
αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι
βές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν
τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.
τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εκλογής. Οι
υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους
Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή,
δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις και να
τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδο 
λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής της παρ. 5,
μένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την
ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε
εφόσον το ζητήσουν.
3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και
Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών δεδομένω ν, τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.
λίου του Σ υμβο υλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον
4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτε
ν. 4624/2019 (Α' 134). Με τη δημιουργία της ηλεκτρο
λεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του
νικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος του
συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας
Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς
ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Αν εκλογέας διορθώσει
απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας
εσφ αλμένω ς καταχω ρισμένη ψήφο του, η νέα ψήφος
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6.
Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο
καταχωρίζεται στο σύστημα, χωρίς όμως με την εξαγωγή
των αποτελεσμάτων να φαίνεται πότε και πόσες φορές
λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκο
έγινε πράξη διόρθωσης.
λύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικα
5.
Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώ σει ή να επαναλάβει την
κτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός
εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη
από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ'ελάχιστον:
απόφαση, εφ όσον δεν έχει ολοκληρω θεί κανονικά η
α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός
έκδοση αποτελεσμάτων.
των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που
Άρθρο 5
έλαβε κάθε υποψήφιος δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της κα
ταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις του αρμοδίου
Καταργούμενες διατάξεις
Ο.Δ.Ε. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης παρατη
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
ρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής
υπ 'α ρ . 159165/Ζ1/25.9.2017 απόφαση του Υπουργού
διαδικασίαςΤέλος στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο
Π αιδείας Έρευνας και Θ ρησκευμάτω ν (Β' 3453),
συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υπο
ψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το
Άρθρο 6
πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο Λ Ε .
Έναρξη ισχύος
Για την εκλογή του/των υποψηφίου/ων, συντάσσεται
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί
τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλε
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ται από το Ο.Δ.Ε. στο όργανο, το οποίο έχει ή στο οποίο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών,
Κυβερνήσεως.
στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην ισχΰουσα νο
μοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτιΜαρούσι, 19 Ιουνίου 2020
κής πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινό
τητα, με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του οικείου
_______ Οι Υπουργοί________
Α.Ε.Ι.. Το πρακτικό εκ λο γ ή ς τα πρακτικά καταμέτρησης
Υφυπουργός
και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη του
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Επικράτειας
Ο.Δ.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.
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