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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την α νά δ ειξη εκπ ροσώ π ω ν των μ ελώ ν Ε.Τ.Ε.Π . (Τακτικού και Α ναπληρω ματικού)
στη Φ ιλ ο σ ο φ ικ ή Σχολή του Π ανεπιστημίου Ιω αννίνω ν
γ ια το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έω ς 30-11-2019
Π Ρ Α Ξ Η -Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΤΗΣ ΚΟ ΣΜ Η ΤΟ ΡΟ Σ ΤΗΣ Φ ΙΛ Ο ΣΟ Φ ΙΚ Η Σ ΣΧΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1δ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/Α/114/4-8-2017),
το με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν.
4485/2017 (Α’ 114)», τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017
(ΦΕΚ/Β/3255/15-9-2017) και αριθμ. πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ/Β/3969/13-11-2017)
1.

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μ ελώ ν Ε.Τ.Ε.Π . (Τακτικού και
Α ναπληρω ματικού) στη Φ ιλ ο σ ο φ ικ ή Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό

διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019, και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο
ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 29 Ν οεμβρίου 2017, από ώρα 09.00 έως
και 0 9.30 , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής
(Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί
επαναληπτική ψηφοφορία, την επομένη ημέρα Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, τις ίδιες ώρες
και στον ίδιο χώρο.
Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν μέχρι την Π α ρ α σ κευ ή, 24 Νοεμβρίου 2017
και ώ ρα 12.00, αυτοπροσώπως, από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στη Γραμματεία της
Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σημείω ση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και σε αυτή των Τμημάτων
της Σχολής και θα διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της
Φιλοσοφικής Σχολής.

Κοινοποίηση:
- Πρυτανεία
- Δ/νση Διοικητικού
- Τμήματα Φιλοσοφικής Σχολής
- Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Φιλοσοφικής Σχολής

Προς:
Την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
Α ΙΤ Η Σ Η

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θ έμ α : Υποψηφιότητα για εκπρόσωπος

των μελώ ν Ε.Τ.Ε.Π . στη Φ ιλ ο σ ο φ ικ ή
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψη
φιότητα ως εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
ΟΝΟΜ Α:
στη Φ ιλ ο σ ο φ ικ ή

ΕΠ ΩΝ ΥΜ Ο :

Σχολή του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/Α/114/4-8-2017), το

Π ΑΤΡΩ Ν ΥΜ Ο:

υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του
Τ Μ Η Μ Α /Τ Ο Μ ΕΑ Σ:

Υ.Π.Ε.Θ., τις Υ.Α. υπ' αριθμ.

153348/Ζ1/15-9-

2017(ΦΕΚ/Β/3255/15-9-2017) και υπ' αριθμ.
ΤΗ Λ ΕΦ Ω Ν Ο :

191014/Ζ1/7-11-2017
Ε Μ Α ΙΙ:

(ΦΕΚ/Β/3969/13-11-

2017).
Καταθέτω την υποψηφιότητά μου γνωρίζοντας
τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ως άνω δια

Η Μ ΕΡΟ Μ Η Ν ΙΑ :

τάξεις.
Ο Αιτών/Η Αιτούσα

1959

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αύγουστου 2017

ΤΕΥΧΟ Σ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ Ά Ρ ΙΘ Μ . 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 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 πανεπιστη μιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια,τα Πολυτεχνεία και την 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 Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώ
νονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυ
κείων (ΕΠ Α.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου
5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των
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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 φοιτητές των 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 ΑντιπρύτανηςΤ.Ε.Ι..
ζ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου
και η Κοσμητεία ΣχολήςΤ.Ε.Ι..
η) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστη
μίου και ο Κοσμήτορας ΣχολήςΤ.Ε.Ι..
θ) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο Πρόεδρος Τμήματος Πα
νεπιστημίου και ο Πρόεδρος Τμήματος Τ.Ε.Ι..
ι) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπι
στημίου και ο ΔιευθυντήςΤομέαΤ.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. Ως 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
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού, υπηρεσιακών με
ταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος,
καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή
αρνητικής κρίσης,
ι) ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύματος για το πληροφο
ριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης
των μελών Δ.Ε.Π.,
ια) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής
εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του
Ιδρύματος,
ιβ) μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του
Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του
Ιδρύματος,
ιγ) λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώ
πιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα
διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν
και να λάβουν αποφάσεις,
ιδ) είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.
Αρθρο 16
Όργανα της Σχολής
Τα όργανα της Σχολής είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) η Κοσμητεία,
γ) ο Κοσμήτορας.
Αρθρο 17
Γενική Συνέλευση Σχολής
1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%
του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής
των περιπτώσεων α' και β'. Αν, με βάση το παραπάνω πο
σοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι
κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα,
όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών είναι κατ'ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για
την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά
για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των
υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται,
μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από
τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυ
στική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοι
τητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.
δ)Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι
εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή
θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφο
δέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσω
πικού της Σχολής.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λει
τουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί
οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ' και δ', αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότη
τες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
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Κανονισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε
άλλα όργανα της Σχολής.
Άρθρο 18
Κοσμητεία
1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β)Τους Προέδρους των Τμημάτων.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%
του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτώ
σεων α' και β'. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό,
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται
στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω
του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν
είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών είναι κατ' ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για
την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά
για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των
υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους
αναπληρωτέςτους, με άμεση, μυστική και καθολική ψη
φοφορία από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμ
μετοχής της οικείας κατηγορίας της Σχολής, για ετήσια
θητεία.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι
εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση,
μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, για διετή θητεία και
δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά
κατηγορία. Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται και
λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρό
σωποι των περιπτώσεων γ' και δ', αντίστοιχα.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για τα θέματα
της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3, όταν αφορούν
στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.
2. Αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη
ΠροέδρουΤμήματος, από τους ΔιευθυντέςΤομέων, από
πέντε (5) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής
μέλη Δ.Ε.Π., από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών,
έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν
(1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοι
τητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν,
καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατη
γορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Οι
εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται, αντίστοιχα, σύμφωνα με όσα ορί
ζονται στις περιπτώσεις γ' και δ'της παραγράφου 1 και η
Κοσμητεία συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και
αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Τα θέματα
που αφορούν στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής
καθορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύ
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και
όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό
ντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονι
σμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νο
μοθεσίας:

Σ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Ημερομηνία;,

ΠΡΟΣ: Ολα τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Τηλέφωνο: 210 3443388, 210 3443351
ΡΑΧ: 210 3442331

Θέμα: Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α'
114).
Με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για τ ιν έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114) επιφέρονται ουσιώδεις αλλαγές στα συλλογικά και
μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., στη συγκρότηση και διαδικασία εκλογής τους, τις
αρμοδιότητές τους κ.λ.π.. Για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, η ισχύς των οποίων
αρχίζει από την δημοσίευση του ως άνω νόμου, και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων κατά την εφαρμογή τους, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα
ακόλουθα:

Α. ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 13 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α' έως Ε'» του ν. 4485/2017, η θητεία των υπηρετούντων κατά την δημοσίευση
του ως άνω νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις
προϊσχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου, τα υφιστάμενα μονομελή όργανα διοίκησης ασκούν τα
καθήκοντά τους και συμμετέχουν νομίμως στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του

ι.

4485/2017

συλλογικά όργανα διοίκησης μέχρι το χρόνο της κατά τα ανωτέρω λήξης της θητείας τους*. Ρ θητεία του
συνόλου των ορισθέντων ως Αναπληρωτών Πρύτανη λήγει συγχρόνως με τη θητεία το; οικείου
Πρύτανη, ανεξαρτήτως δηλαδή του αριθμού των Αναπληρωτών, έως δε τη λήξη της θητείας τους οι
Αναπληρωτές Πρύτανη εκτελούν χρέη Αντιπρύτανη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4485/2017.

2. Στην περίπτωση, ωστόσο, των υπηοετούντων κατά την δηυοσίευση του

ν. 4485/2017

υονοιιελών οονάνων διοίκησης. των οποίων η θητεία έληνε την 31Π-8-2017, επισηιιαίνεται ότι οι
διαδικασίες εκλονής νια την ανάδειξη των νέων υονοιιελών οονάνων πρέπει να ολοκληρωθούν ιιένοι
την 30η-11-2017, οπότε και λήγει η παραταθείσα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.

2

4473/2017 (Α' 78) θητεία των οργάνων αυτών. Επομένως, στην περίπτωση αυτή τα υφιστάμενα
μονομελή όργανα συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και συμμετέχουν νομίμως στα συλλογικά
όργανα διοίκησης μέχρι την 3011-11-2017.
3.

Έως τη λήξη της

θητείας τους οι Αναπληρωτές Πρύτανη, ως μη εκλεγμένα όργανα,

μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο, η οποία λειτουργεί με τα λοιπά μέλη που ο νόμος
προβλέπει, δηλαδή χωρίς τους Αντιπρυτάνεις έως την ανάδειξή τους με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Οι Αναπληρωτές Πρύτανη, ωστόσο ασκούν τις λοιπές αρμοδιότητες
των Αντιπρυτάνεων που ορίζονται στο νόμο αυτό, όπως οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), του Προέδρου της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κ.α.

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
1. Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, η εκλογή των εκπροσώπων των
φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα
διοίκησης που προβλέπονται από το νέο νόμο και η συγκρότηση των οργάνων αυτών, καθώς και η
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., όπου αυτή επιβάλλεται να γίνει έως 3011-2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω (βλ. παρ. Α.2), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ίδια ημερομηνία
(30-11-2017). Η ποοθεσιιία τητ 30ης-11-2017 σε ό.τι αΦοοά την εκ νέου συνκοότηση των συλλογικών
οονάνων ισγύει νια το σύνολο των Α.Ε.Ι. και όνι ιιόνο νια τα Α.Ε.Ι. στα οποία θα διεξαχθούν διαδικασίες
ανάδειξης ιιονουελών οργάνων εντός της ίδιας ποοθεσυίατ.

2. Μέχρι τη λήξη της θητείας τους την 30Μ1-2017, τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν.
4485/2017 συλλογικά όργανα διοίκησης (Σύγκλητος, Κοσμητεία κ.λ.π.' λειτουργούν με την υφιστάμενη
συγκρότησή τους. Από την 1η-12-2017 συγκροτούνται εκ νέου και λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017, με τη συμμετοχή των προβλεπόμενων εκπροσώπων των φοιτητών και του
προσωπικού που έχουν αναδειχθεί στο μεταξύ, καθώς και των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία της
συγκρότησης μονομελών οργάνων διοίκησης, δηλαδή είτε των νέων μονομελών οργάνων που
αναδείχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, είτε των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση
του ίδιου νόμου στην περίπτωση που η θητεία τους εκτείνεται πέραν ιης 30ής-11-2017. Στην τελευταία
περίπτωση, από την ανάδειξη των νέων μονομελών οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 παύει η συμμετοχή των αντίστοιχων παλαιών στα οικεία συλλογικά όργανα διοίκησης.
3. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ι. που προβλεπόταν στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 καταργείται από την
έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, δεδομένου ότι το όργανο αυτό δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του
νέου νόμου.

4. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, τα όργανα
διοίκησης των Α.Ε.Ι., μονομελή και συλλογικά, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου
αυτού, ασκούν τις αρμοδιότητες που ο νέος νόμος ορίζει.

Γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με δεδομένο ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι διαδικασίες εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων
διοίκησης των Α.Ε.Ι., των οποίων η θητεία λήγει στις 30-11-2017, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την

δεν
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ημερομηνία αυτή, τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι., δηλαδή ο Πρύτανης ή η Σύγκλητος, προχωρούν στην
προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των νέων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων το αργότερο έως τις
31-8-2017 ή τις 15-9-2017, αντίστοιχα, σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου. Στην
προκήρυξη πρέπει να ορίζονται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της προκηρυσσόμενης θητείας, οι
προϋποθέσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου
4485/2017, η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία για την
παραλαβή και πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των λοιπών
μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των οποίων η θητεία λήγει στις 30-11-2017, σύμφωνα με τα κατά
περίπτωση ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 4485/2017. Τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία ορισμού
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π., των φοιτητών κα. κάθε είδους προσωπικού στα
συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων, για την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 θα ρυθμιστούν με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οκοία θα εκδοθεί σύμφωνα με την
παρ. 11 του άρθρου 84 του νόμου αυτού εντός των επόμενων ημερών.
Περαιτέρω, ύστερα από ερωτήματα των Α.Ε.Ι., διευκρινίζουμε και τα ακόλουθα:
α) Η διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων υπολογίζεται σε ημερολογιακά
και όχι σε ακαδημαϊκά έτη και για το λόγο αυτό η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται
στη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.
β) Ως θητείες στο αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 νοούνται οι θητείες στα αξιώματα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του
ίδιου νόμου. Επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη οι θητείες στα αξιώματα αυτά, καθώς και στα
αξιώματα του Αναπληρωτή Πρύτανη ή Προέδρου Τ.Ε.Ι., που διανύθηκαν προ της έναρξης ισχύος του ν.
4485/2017. Ωστόσο, ισχύει ο περιορισμός της παρ. 14 του άρθρου 84 του νόμου αυτού, που ορίζει ότι
οι υπ.:ρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 Πρυτάνεις δεν μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία μετά την έναρξη
ισχύος του νόμου. Για την ταυτότητα του λόγου, ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τους υπηρετούντες
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 Προέδρους Τ.Ε.Ι.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και
της παρούσας εγκυκλίου, με την τροποποίηση ή συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, των τυχόν
εκδοθεισών προκηρύξεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
3. Διεύθυνση ΖΙ-Τμήμα Α'
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧ Ο Σ Δ ΕΥΤΕΡΟ

Α Π Ο Φ Α ΣΕΙΣ
Αριθμ. 153348/Ζ1
Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασι
ών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργά
νων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανά
δειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοι
τητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την
πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΑΊ14).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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 Νομοθεσίας 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
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγω
γής των εκλογικών διαδικασιών 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 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω
πικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 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 διοίκησης του Α.Ε.Ι.»: ο Πρύ
τανης, ο Αντιπρύτανης, ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος και

Αρ . Φύλλου 3255

ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος και ο Διευθυντής
Τομέα,
β) «όργανα διενέργειας εκλογών»: τα όργανα που
έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικα
σίας, 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 οποία 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 εκλογών οφείλουν να δι
ασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος 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 διαδικασιών κάθε ιδρύματος.
4. Τα όργανα διενέργειας εκλογών χρησιμοποιούν
για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους
παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του
ιδρύματος.
Αρθρο 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 ίδιου 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 οποίο υποβάλλεται
σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις
υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται
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 πληρουνται οι προϋ
ποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας,
καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο 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 από τη συγκρότηση της Εφορευτι
κής Επιτροπής. Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας
των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική
ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.
3. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγ
γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση
τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κα
τάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια
υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται
από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών.

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 περίπτωση αδυναμίας έναν
από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι
υποχρεούνται να εκτελούν τα καθή κοντά 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 ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνερ
γασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
του οικείου Α.Ε.Ι.

κό τμήμα. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που
προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο αναπληρώνο
νται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά
και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών
ορίζονται ύστερα από κλήρωση, η οποία διενεργείται
από την Κ.Ε.Ε.. Η κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να
παρίστανται οι υποψήφιοι και οι αντιπρόσωποι τους,
διενεργείται μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλο
γικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη του προέδρου
κάθε εφορευτικής επιτροπής διεξάγεται κλήρωση με
ταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφορία επαναληφθεί, οι
εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών
επιτροπών.

1.
Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την
προκήρυξη των εκλογών και σε χώρο που ορίζει το όρ
γανο διενέργειας των εκλογών. Με απόφαση του ορ
γάνου διενέργειας των εκλογών ορίζονται τα εκλογικά
τμήματα, το ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας για κάθε
εκλογικό τμήμα, καθώς και η κατανομή των εκλογέων
στα εκλογικά τμήματα. Η ανωτέρω απόφαση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο οικείο Α.Ε.Ι. και αναρτάται
στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος πέντε τουλάχι
στον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, εκτός δε από τα
στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια
αναφέρει την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης

Άρθρο 4
Ψηφοδέλτια - Εκλογικοί φάκελοι

1. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα, ορθο
γώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που φέρουν τις
ίδιες διαστάσεις, όπως 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 οποία 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 χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι
Εκλογικά τμήματα και Εφορευτικές επιτροπές
εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρω
1.
Η Κ.Ε.Ε. εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής όταν σης. Στα μονομελή όργανα διοίκησης για την εκλογή
οι εκλογές διενεργούνται σε ένα εκλογικό τμήμα. Με
των οποίων το εκλεκτορικό σώμα διαχωρίζεται σε δύο
εξαίρεση την εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα,
ομάδες εκλεκτόρων, χρησιμοποιούνται φάκελοι λευκής
η οποία διενεργείται σε ένα εκλογικό τμήμα από την
απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλά
οικεία Εφορευτική Επιτροπή, με απόφαση 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 περίπτωση
Άρθρο 5
αυτή, η Κ.Ε.Ε. ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή από
Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμιδών του οικείου ιδρύματος
Επαναληπτικές εκλογές
ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, για κάθε εκλογι
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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 Προέδρου Τμήματος. Πριν από την έναρξη
της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν οι
κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζει 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) μαζί με τον εκλογικό φάκελο, ο
οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον πρόε
δρο της, κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα.
Οι εκλογείς αποσύρονται και ψηφίζουν, θέτοντας ένα
σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου της επιλογής τους, 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 επιτροπής. Προκειμένου για την εκλογή Πρύτανη
και Αντιπρυτάνεων, καθώς και Προέδρου και αναπλη
ρωτή Προέδρου Τμήματος, οι εκλογείς παραλαμβάνουν
τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Πρύτανη ή Προέδρου
Τμήματος αντίστοιχα και ψηφίζουν στη σχετική κάλπη
και στη συνέχεια παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια για
την εκλογή Αντιπρυτάνεων ή αναπληρωτή Προέδρου
αντίστοιχα. Ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Πρύ
τανη, τα οποία ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή
Αντιπρυτάνεων και αντιστρόφως θεωρούνται άκυρα.
Ομοίως, άκυρα θεωρούνται ψηφοδέλτια που αφορούν
στην εκλογή Προέδρου Τμήματος, τα οποία ανευρίσκο
νται στην κάλπη για την εκλογή αναπληρωτή Προέδρου
και αντιστρόφως.
3. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του,
που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών,
να ορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφο
φορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε
κάθε εκλογικό τμήμα. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι
των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να
παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδι
κασίας, συμπεριλαμβανομένηςτης ψηφοφορίας, καθώς
και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι
τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι
αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να
υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.
4. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας ή σε περίπτωση ισοψηφίας 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 πλειοψηφίας, η Κ.Ε.Ε. διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω ηλε
κτρονικής ψήφου στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.
Άρθρο 6
Λήξη ψηφοφορίαςΚαταμέτρηση και διαλογή ψήφων Ακυρότητες ψηφοδελτίων
1. Όταν παρέλθει ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της
ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής
κηρύσσει τη λήξη της. Ακολούθως οι πόρτες κλείνουν,
αποσφραγίζονται και ανοίγουν οι 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 ακέραιων 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 διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων
και του αριθμού των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η
αρίθμηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και
μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής
αφαιρούνται. Αν ο αριθμός των σφραγισμένων και μονογεγραμμένων φακέλων είναι 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 Μετά το πέρας της καταμέτρησης, η εφορευτική
επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος συντάσσει πρακτι
κό (πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού
τμήματος), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στους
υποψηφίους, τους αντιπροσώπους των υποψηφίων ή
τους αναπληρωτές τους, εφόσον 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 παραδίδει στη συνέχεια τα ψη
φοδέλτια, τους φακέλους, 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 πρόεδρο 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, καθώς 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, διορθώσεις ή άλλα σημεία που καθιστούν
αμφίβολο το περιεχόμενο του ή αποτελούν διακριτικά
γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το
απόρρητο της ψηφοφορίας.
δ) Αν φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς προ
τίμησης.
ε) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισ
σότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή
μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί
σε διαφορετικό φάκελο από 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 διακριτικά γνωρίσματα που
παραβιάζουν προδήλως 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 + ί £ £ £ £ Μ .
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 από 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 Αντιπρυτάνεων το σύνολο των μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων
του ιδρύματος, ενώ σε περίπτωση εκλογής Κοσμήτο
ρα, Προέδρου και Αναπληρωτή ΠροέδρουΤμήματοςτο
σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας
Σχολής ή Τμήματος, αντίστοιχα).

Τεύχος Β'3255/15.09.2017

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της
οικείας εφορευτικής επιτροπής του τμήματος ή της Κ.Ε.Ε.
έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, 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 ως 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 δύο (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 υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και
γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την
ανακήρυξη των υποψηφίων.
β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας 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 πρακτικό καταμέτρησης
ψηφοδελτίων εκλογικού τμήματος, στο 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
Άρθρο 7
και της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και οι αποφά
Ενστάσεις
σεις της εφορευτικής επιτροπής επί αυτών.
1.
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί 2. Οι εφορευτικές επιτροπές τηρούν, επίσης, πρωτό
να υποβάλει:
κολλο ψηφοφορίας, από το οποίο προκύπτει η τήρηση
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς
της εκλογικής διαδικασίας από την έναρξη της ψηφο
καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την
φορίας και μέχρι τη λήξη της, οι τυχόν ενστάσεις επί της
εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο
διαδικασίας αυτής και οι αποφάσεις της εφορευτικής
αναπληρωτής του.
επιτροπής επί των ενστάσεων αυτών.
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3. Τα πρακτικά που προβλέπονται στις προηγούμενες
παραγράφους συντάσσονται από την οικεία εφορευτι
κή επιτροπή και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα
μέλη της, παραδίδονται δε στην Κ.Ε.Ε., για την διενέργεια
της ενιαίας καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και διαλο
γής των ψήφων.
4. Για την εκλογή των 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 αριθμόςτων 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 οποίων διεξήχθησαν
και ζ) οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις
επί αυτών. Τέλος, 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, καθώς και η τελική
κατάταξη των υποψηφίων σε φθίνουσα σειρά.
5. Μετά το πέρας της καταμέτρησης και διαλογής
των ψήφων, η οικεία εφορευτική επιτροπή υπογράφει
το πρακτικό εκλογής, μονογράφει τους εκλογικούς κα
ταλόγους και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των εκλογών στο όργανο που έχει ή
στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης
των εκλογών, στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην
ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετι
κής διαπιστωτικής πράξης και τη γνωστοποίηση 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 αρίθμησης τους, 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 ΚΑΙ ΤΩΝ 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

38 7 4 1

από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής
σύμφωνα με την περ. β'του άρθρου 2 του ν. 4485/2017
της οικείας κατηγορίας (α) προπτυχιακοί φοιτητές και
β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες).
2. Οι εκπρόσωποι των μελών 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 οι 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 απόφασης και ιδίως σε ό,τι αφορά την
κατάρτιση εκλογικών 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. Ως προς τις προθεσμίες υποβο
λής και κρίσης των ενστάσεων για την ανακήρυξη των
υποψηφίων εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτ β'παρ. 2
άρθρου 7.
Άρθρο 10
Κλήρωση
1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του
ν. 4485/2017 προβλέπεται η διεξαγωγή κλήρωσης,
αυτή διενεργείται από το αρμόδιο για τη διενέργεια
των εκλογών όργανο με τη χρήση αδιαφανών κλήρων
αντίστοιχου αριθμού των υποψηφίων, επί των οποίων
έχουν εγγράφει 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.
Άρθρο 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
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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ΤΕΥ Χ Ο Σ Δ ΕΥ ΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο ΜΕ Ν Α
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενη
μέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

2

Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017
(Β'3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι.
και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώ
πων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοι
κητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλο
γικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή
του ν. 4485/2017 (Α' 114)».

Α Π Ο Φ Α ΣΕΙΣ
Αριθμ, 121491

(1)

Ημερομηνία έναρξηςλειτουργίαςτων Κέντρων Ενη
μέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ/Α/4/27.5.2016) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 72 και 92,
β) του άρθρου 50 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 /Α/
23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις»,
γ) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αρ . Φύλλου 3969

δ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύ
σταση και μετονομασία Υπουργείου και,....δικτύων»,
ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ)του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) «Ανασύ
σταση των Υπουργείων.....στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Την αριθμ. Υ 1 55/7.7.2016 (ΦΕΚ 362/Υ.Ο.Δ.Δ./
11.7.2016) και (408/Υ.Ο.Δ.Δ./27.7.2016-διόρθωση σφάλ
ματος) απόφαση του Πρωθυπουργού για διορισμό του
Φώτη Κουρμούση στη θέση του ΕιδικούΤομεακού Γραμ
ματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους.
3. Την αριθμ. 88830/10.7.2017 (ΦΕΚ/Β/2853/16.8.2017)
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους περί καθορισμού εδρών των Κέντρων
Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
4.
Την αριθμ. 88823/10.7.2017 (ΦΕΚ/Β/2853/16.8.2017)
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους περί της έναρξης λειτουργίας των
Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ.).
5.
Την εισήγηση του ΕιδικούΤομεακού Γραμματέα Δι
αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμ
βούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας για τα κάτωθι Κέ
ντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.),
ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης.
α) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Αχαρνών στην Περιφε
ρειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
β) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
γ)Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Βόλου στην Περιφερει
ακή Ενότητα Μαγνησίας.
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δ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων στην Περι
φερειακή Ενότητα Εύβοιας.
ε) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Πατρέων στην Περιφε
ρειακή Ενότητα Αχάίας.
στ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Αγρίνιου στην Περι
φερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
ζ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Κορινθίων στην Περι
φερειακή Ενότητα Κορινθίας.
η) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Καλαμάτας στην Περι
φερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
θ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Ηρακλείου στην Περι
φερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τα Μέλη
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αριθμ. Β, Προτ. 191014/Ζ1

(2)

Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1 /15-09-2017
(Β'3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρό
πος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για
την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των
Α .Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκ
προσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώ
τη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α' 114)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τουν. 4485/2017 ( Α Ί 14) και ιδίως της παραγράφου
11 του άρθρου 84,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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:
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Την τροποποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Δ'
της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-17(Β'3255) υπουργικής
απόφασης, ως ακολούθως:
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 φοιτητών
1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα
των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους
από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής
σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 2 του ν. 4485/2017
της οικείας κατηγορίας (α) προπτυχιακοί φοιτητές και
β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση
και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκη
ρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των
φοιτητών. Οι φοιτητές ψηφίζουν για την ανάδειξη των
εκπροσώπων τους σε τρεις (3) διαφορετικές κάλπες, που
αφορούν τη συμμετοχή τους στο τμή μα (Συνέλευση τμή
ματος και Γενική Συνέλευση Τομέα), τη Σχολή (Γενική Συ
νέλευση και Κοσμητεία) και τη σύγκλητο. Σε περιπτώσεις
όπου η σχολή έχει μόνο ένα τμήμα (άρθρο 9 παρ. 2 του
ν. 4485/2017), η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με δύο
(2) κάλπες. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο τμήμα.
3. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των
φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση
σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή
και ανά Ίδρυμα. Οι επιτροπές αποτελούνται από φοι
τητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες
για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι
υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά
με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη
σχετική εφορευτική επιτροπή και πρωτοκολλούνται.
4. Μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018, στα συλλογικά όργανα μετέχουν οι
φοιτητές βάσει της σειράς κατάταξης στις τελευταίες
διενεργηθείσες εκλογές.
Άρθρο 10
Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
και διοικητικών υπαλλήλων
1. Οι εκπρόσωποι των μελών 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.
2. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία και προκηρύσσεται από τον πρύτανη, τον
κοσμήτορα και τον πρόεδρο τμήματος, αναλόγως αν
αφορά σε εκπροσώπηση στη σύγκλητο, τη σχολή, (γε
νική συνέλευση και κοσμητεία) ή στο τμήμα (συνέλευση
τμήματος και γενική συνέλευση τομέα). Το όργανο που
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προκηρύσσει συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επι
Άρθρο 11
Κλήρωση
τροπή, αποτελούμενη από μέλη της οικείας κατηγορίας
προσωπικού με τους αναπληρωτές τους, και αν τα μέλη
1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4485/
της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης
2017 προβλέπεται η διεξαγωγή κλήρωσης, αυτή διενερακαδημαϊκής μονάδας δεν επαρκούν, από μέλη της οι
γείται από το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών
κείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μο
όργανο με τη χρήση αδιαφανών κλήρων αντίστοιχου
νάδας του Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης κατηγορίας
αριθμού των υποψηφίων, επί των οποίων έχουν εγγράφει
προσωπικού του παρόντος άρθρου. Οι υποψηφιότητες,
τα ονόματα των υποψηφίων.
οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακή
2. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια. Το περιεχόμενο του
ρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική
κλήρου καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό και υπογράφε
επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπη
ται από τα μέλη του οργάνου ενώπιον του οποίου διεξήχθη.
ρεσίας του ιδρύματος και πρωτοκολλούνται.
Άρθρο 12
3.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
Έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης και ιδίως σε ό,τι αφορά την
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί
κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, το αρμόδιο όργανο
ευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
για τον έλεγχο της εκλογιμότητας και την ανακήρυξη των
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
υποψηφίων, τον χρόνο και τον τόπο της ψηφοφορίας, τη
Κυβερνήσεως.
μορφή των ψηφοδελτίων, τη διαδικασία της ψηφοφορί
ας και διαλογής των ψήφων, τη σύνταξη του πρακτικού
Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2017
εκλογής. Ως προς τις προθεσμίες υποβολής και κρίσης
Ο Υπουργός
των ενστάσεων για την ανακήρυξη των υποψηφίων
εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτ. β' παρ. 2 άρθρου 7.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

