
Άρθρο 23 ΝΟΜΟΣ 4485/2017
Πρόεδρος Τμήματος

 . α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους 1
απασχόλησης μέλος ∆.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή 
του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη ∆.Ε.Π. 
των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν 
δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη 
Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών ∆.Ε.Π. του Τμήματος, με 
προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. 
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη. 
β) ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ∆.Ε.Π. που αποχωρούν από την 
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια 
της προκηρυσσόμενης θητείας. 
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο 
(2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή του 
ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 
συνολικά.

 . Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) 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.

 Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 3.
απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των 
αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, 
καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. 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 την απαγόρευση άσκησης των 
καθηκόντων τους.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 4
Προέδρου Τμήματος γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη 
λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Αν 
δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται 
στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την 
ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της 
οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη 
δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

 . Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 5
Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει 

σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο 



σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο 
β΄ της παραγράφου 4.

 . Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική 6
Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με 
απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ∆.Ε.Π. του Τμήματος. Αν δεν 
τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον 
Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης 
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ∆.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της 
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, 
ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα 
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο 
οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 . Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι 7
άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, 8
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 ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε 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.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η 9
παράγραφος 8.

Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 131 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

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

 . Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες 11
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 εποπτεύει την εύρυθμη 
λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού, 



Εσωτερικού Κανονισμού, 
β) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, 
ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των 
εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής 
άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της, 
γ) συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, 
προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών 
του, 
δ) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
ε) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του 
Τμήματος, 
στ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών ∆.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, 
ζ) διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή 
εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμήματος, 
η) συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων 
θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος, 
θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει 
στην Κοσμητεία, 
ι) εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να ενημερώνει τη Συνέλευση 
για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 12
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς 
τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020


