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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 155/2009
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
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Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 197/1 Οκτωβρίου 2009)

µελών της, εντός της νοµίµου προθεσµίας.
Σε περίπτωση κωλύµατος του Πρύτανη, η Σύγκλητος
συγκαλείται από τον Αντιπρύτανη, που τον αναπλη−
ρώνει.
Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου πραγµατοποιούνται
στη έδρα του πανεπιστηµίου και στο χώρο που έχει
οριστεί ως αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου. Είναι
δυνατή η συνεδρίαση της Συγκλήτου και σε άλλους
χώρους του ιδρύµατος µετά από απόφαση του Πρύ−
τανη, οι οποίοι ανά συνεδρίαση αναγράφονται στην
πρόσκληση.
2. Προκειµένου για τακτικές συνεδριάσεις, η πρόσκλη−
ση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µαζί µε τις
εισηγήσεις και όλο το συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό
και το υλικό τεκµηρίωσης διανέµονται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, σε όλα
τα µέλη της Συγκλήτου (τακτικά και αναπληρωµατικά)
τρεις τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συ−
νεδρίαση.
Προκειµένου για έκτακτες συνεδριάσεις, η πρόσκληση
µε την ηµερήσια διάταξη µπορεί να διανέµεται µέχρι και
την προηγούµενη, της έκτακτης συνεδρίασης, ηµέρα.
3. Η ανωτέρω διανοµή γίνεται µε την αποστολή της
πρόσκλησης και όλου του συνοδευτικού υλικού στις
θυρίδες των µελών του οργάνου. Η αποστολή των ως
άνω αναφεροµένων εγγράφων πραγµατοποιείται επι−
προσθέτως και για τη συντόµευση του χρόνου παρα−
λαβής τους, και µε δεδοµένο ότι οι παραλήπτες αυτών
βρίσκονται συχνά σε τµήµατα εκτός της έδρας του
πανεπιστηµίου, επίσης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
στους προσωπικούς λογαριασµούς των µελών.
Ειδικότερα όσον αφορά τους εκπροσώπους των φοι−
τητών, η αποστολή της πρόσκλησης µε όλο το συ−
νοδευτικό υλικό στους εκπροσώπους των φοιτητών
γίνεται µέσω των αντίστοιχων φοιτητικών συλλόγων.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν γραφεία
φοιτητικών συλλόγων, η αποστολή της πρόσκλησης
στους εκπροσώπους των φοιτητών γίνεται µέσω της
γραµµατείας του αντίστοιχου τµήµατος.
Για τη θέση των παραπάνω εγγράφων στη διάθεση
των µελών του συλλογικού οργάνου καθώς και για την
ανάρτηση της πρόσκλησης των εκπροσώπων των φοι−
τητών ή σπουδαστών συντάσσεται από το γραµµατέα
του οργάνου σηµείωση στο ειδικό βιβλίο του άρθρου
14 παρ. 2 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, όπως
ισχύει κάθε φορά.
4. Για την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρύτανης υπο−
χρεούται να ελέγξει την ύπαρξη απαρτίας. Η Σύγκλητος
βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα µισά του−
λάχιστον από τα µέλη της, που έχουν δικαίωµα ψήφου.
Αν, µετά την πάροδο τριάντα λεπτών (30’) από την
καθορισµένη στην πρόσκληση ώρα συνεδρίασης δεν
υπάρχει απαρτία, ο Πρύτανης υποχρεούται να µαταιώ−
σει τη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται
σχετικό πρακτικό.
Οποιοδήποτε µέλος της Συγκλήτου έχει δικαίωµα να
υποβάλλει ένσταση απαρτίας σε οποιοδήποτε σηµείο
της συνεδρίασης, οπότε ο Πρύτανης είναι υποχρεωµένος
να διακόψει αµέσως τη διαδικασία και να ελέγξει την
ύπαρξη απαρτίας. Αν διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας,
ο Πρύτανης υποχρεούται να διακόψει τη συνεδρίαση.
Ένσταση απαρτίας δεν µπορεί να υποβληθεί, εφόσον
έχει αρχίσει διαδικασία ψηφοφορίας.
5. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Συγκλή−
του καταρτίζεται από τον Πρύτανη.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 3549/2007 (Α΄
69), 5 παρ. 2 και 3 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως η τε−
λευταία διάταξη συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 3
του ν. 3549/2007, σε συνδυασµό µε την έκδοση του π.δ.
160/2008 (Α΄ 220),
β) των άρθρων 5 παρ. 1 και 4, 6 παρ. 5, 6 και 7, 11, 12 παρ.
1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 5 και 26 παρ. 2 του ν. 3549/2007,
γ) των άρθρων 3 παρ. 1 εδ. α΄ και 4 παρ. 3 εδ. α΄ του
ν. 2083/1992, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 8
παρ. 1 και 2 του ν. 3549/2007,
δ) του άρθρου 2 παρ. 2 εδαφ. β΄ περ. v του ν.
2083/1992,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
στ) της υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων» (Β΄ 68).
2. Το υπ’ αριθµ. 114/25/2−2009 έγγραφο του Πανεπι−
στηµίου Αιγαίου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
4. Την υπ’ αριθµ. 255/2009 γνωµοδότηση του Συµβουλί−
ου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:
Άρθρο πρώτο
Εγκρίνουµε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, τον οποίο κατήρτισε η Σύ−
γκλητος του ιδρύµατος, στην υπ’ αριθµ. 19/30.6.2008
συνεδρίασή της,
Άρθρο δεύτερο
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.

«ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Σύγκλητος
1. Ο Πρύτανης συγκαλεί τη Σύγκλητο σε τακτική
συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά το µήνα κατά τη
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (Σεπτέµβριο−Ιούνιο),
εφόσον υπάρχουν θέµατα. Ο καθορισµός της ηµέρας
και της ώρας των τακτικών συνεδριάσεων γίνεται µε
απόφαση της Συγκλήτου κατά την πρώτη συνεδρία−
σή της µετά την εγκατάσταση των πρυτανικών αρχών.
Κατά την κρίση του Πρύτανη είναι δυνατόν να αλλάξει
η ηµεροµηνία και ώρα της συνεδρίασης, για σπουδαίο
υπηρεσιακό λόγο.
Σε επείγουσες περιπτώσεις ο Πρύτανης µπορεί να
συγκαλεί τη Σύγκλητο σε έκτακτη συνεδρίαση.
Ο Πρύτανης υποχρεούται να συγκαλέσει τη Σύγκλητο,
εάν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 1/2 του συνόλου των
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Θέµατα που προτείνονται από οποιοδήποτε µέλος
της Συγκλήτου, περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διά−
ταξη, µετά από απόφαση του Πρύτανη, εφόσον έχουν
κατατεθεί εγγράφως στη γραµµατεία της Συγκλήτου
δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση και συνοδεύ−
ονται από σχετική εισήγηση. Αν έχει προταθεί από το
1/5 των µελών της Συγκλήτου, το θέµα περιλαµβάνεται
υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη.
Θέµατα επείγοντος ή έκτακτου χαρακτήρα είναι δυνα−
τό να εγγραφούν ως θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης,
εφόσον συµφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών της Συγκλήτου και εφόσον τούτο ζητηθεί προ
της ηµερήσιας διάταξης.
Η σειρά των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης είναι
δυνατό να αλλάξει, εφόσον συµφωνεί η απόλυτη πλειο−
ψηφία των παρόντων µελών της Συγκλήτου και εφόσον
τούτο ζητηθεί προ της ηµερήσιας διάταξης.
Προ της ηµερήσιας διάταξης είναι δυνατό να γίνουν
ανακοινώσεις από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και
τα λοιπά µέλη της Συγκλήτου.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν
νοµικό περιεχόµενο, συνοδεύονται απαραίτητα από
γραπτή εισήγηση.
6. Η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
και οι σχετικές ψηφοφορίες διεξάγονται οργανωµένα.
Ο Πρύτανης έχει τη ευθύνη της διεύθυνσης των συζητή−
σεων και της τήρησης του καθορισµού και της σχετικής
διαδικασίας και του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών.
∆ιαδικαστικές προτάσεις, που γίνονται από τα µέλη της
Συγκλήτου, τίθενται υπό έγκριση στη Σύγκλητο.
Στην αρχή της συνεδρίασης καθορίζεται και η ώρα
λήξης, η οποία µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της
Συγκλήτου.
Η συζήτηση κάθε θέµατος αρχίζει µε σχετική εισή−
γηση, που αναπτύσσεται από τον Πρύτανη ή από τον
αρµόδιο Αντιπρύτανη ή από άλλο µέλος της Συγκλήτου
που µπορεί να έχει οριστεί από την ίδια τη Σύγκλητο
ή από τον Πρύτανη ή που µπορεί να έχει ζητήσει την
εγγραφή του συγκεκριµένου θέµατος. Ο εισηγητής πα−
ρέχει στα µέλη της Συγκλήτου τις διευκρινίσεις και τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες, που του ζητηθούν.
Στη συνέχεια συντάσσεται κατάλογος οµιλητών,
στον οποίο εγγράφονται τα µέλη της Συγκλήτου τα
οποία επιθυµούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για
το συγκεκριµένο θέµα, είτε υποβάλλοντας συµπληρω−
µατικές προτάσεις, αντιπροτάσεις ή τροπολογίες, είτε
όχι. Ακολουθεί η δευτερολογία του εισηγητή, ο οποίος
παράλληλα δηλώνει ποιες συµπληρωµατικές προτάσεις,
τροπολογίες ή ακόµη και αντιπροτάσεις κάνει δεκτές.
Σε εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις είναι δυνατό µε
απόφαση της Συγκλήτου να υπάρξει και δεύτερος κύ−
κλος οµιλιών και δευτερολογίας.
Μετά την ολοκλήρωση της δευτερολογίας του ει−
σηγητή, ο Πρύτανης ταξινοµεί µε δική του ευθύνη τις
προτάσεις, κύριες ή συµπληρωµατικές, τις τροπολογίες
και τις αντιπροτάσεις και τις θέτει σε ψηφοφορία.
Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται µε ανάταση
της χειρός. Ονοµαστική ψηφοφορία είναι δυνατό να γί−
νει, είτε µε πρωτοβουλία του Πρύτανη, είτε εάν ζητηθεί
τούτο από δύο τουλάχιστον µέλη της Συγκλήτου, πριν
από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η ονοµαστική ψηφοφορία γίνεται µε αλφαβητική σει−
ρά, αφού προηγουµένως κληρωθεί το όνοµα του µέλους
της Συγκλήτου που θα ψηφίσει πρώτο. Ο Πρύτανης
ψηφίζει µε τη σειρά του ονόµατός του. Μυστική ψηφο−
φορία γίνεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται
από τη νοµοθεσία.
7. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου λαµβάνονται µε από−
λυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων
µελών της, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά
από τη νοµοθεσία.
Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαµβάνονται υπόψη

Pr
os

lip

sis
.g
r

στο αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. Όσοι επέλεξαν λευκή
ψήφο ή απείχαν σε µία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται
στον αριθµό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καµία
επίπτωση σε θέµατα απαρτίας.
8. Ο Πρύτανης µπορεί να καλεί στη συνεδρίαση της
Συγκλήτου οποιοδήποτε µέλος του πανεπιστηµίου για
παροχή διευκρινίσεων σε συγκεκριµένο θέµα ή θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται ο γραµ−
µατέας της Συγκλήτου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
Ο γραµµατέας µπορεί να συνεπικουρείται από µέλη
της Γραµµατείας της Συγκλήτου, µετά από πρόσκληση
του Πρύτανη.
Επιπλέον ο Πρύτανης µπορεί να καλεί στις συνεδριά−
σεις της Συγκλήτου µέλη του ιδρύµατος µε την ιδιότητα
του παρατηρητή. Οι παρατηρητές δεν λαµβάνουν µέρος
στη συζήτηση και αποχωρούν πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας.
9. Ο Πρύτανης µπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση της
Συγκλήτου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα
τριάντα λεπτά (30’). Με τη σύµφωνη γνώµη της Συγκλή−
του, είναι δυνατή η διακοπή της συνεδρίασης και για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή
ο Πρύτανης υποχρεούται να συνεχίσει τη συνεδρίαση
την ίδια µέρα, αλλιώς θεωρείται ότι η συνεδρίαση έχει
διακοπεί οριστικά.
10. Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου µαγνητοφωνούνται.
Οι µαγνητοταινίες χρησιµοποιούνται από τη γραµµατεία
της Συγκλήτου για υποβοήθηση κατά τη σύνταξη των
πρακτικών, δεν αποτελούν τεκµήριο και δεν διατηρού−
νται σε αρχείο, φυσικό ή ηλεκτρονικό.
Σε κάθε συνεδρίαση της Συγκλήτου τηρούνται επίσηµα
πρακτικά µε ευθύνη του γραµµατέα της Συγκλήτου. Στα
επίσηµα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις που
έχουν ληφθεί για κάθε θέµα µε περίληψη του σκεπτικού
τους, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, όπως επίσης και
τα αποτελέσµατα των σχετικών ψηφοφοριών. Επίσης,
στα πρακτικά καταχωρίζονται και συγκεκριµένες από−
ψεις ή αιτιολογήσεις ψήφου µελών της Συγκλήτου, εφό−
σον το ζητήσουν τα ίδια και εφόσον παραδώσουν κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης στη γραµµατεία σχετικό
σηµείωµα, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνω−
σθεί στη Σύγκλητο. Στα πρακτικά δεν καταχωρίζονται
εκφράσεις ή χαρακτηρισµοί, που στοιχειοθετούν ποινικά
αδικήµατα, εκτός εάν επιµένει µε δική του ευθύνη ο
οµιλών, ο θιγόµενος ή άλλο µέλος της Συγκλήτου.
Η επικύρωση των πρακτικών διεξάγεται κατά την
επόµενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Όταν, για λόγους
που αναφέρονται κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου,
δεν καταστεί δυνατή η καθαρογράφηση των πρακτι−
κών, η επικύρωση διεξάγεται σε επόµενη συνεδρίαση.
Το σχέδιο πρακτικών αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα
µέλη που συµµετείχαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση της
Συγκλήτου. Τα µέλη τα οποία απουσιάζουν κατά τη
συνεδρίαση επικύρωσης των πρακτικών συνεδρίασης
στην οποία συµµετείχαν, µπορούν να στείλουν γρα−
πτώς τις τυχόν διορθώσεις τους στη γραµµατεία της
Συγκλήτου πριν από τη συνεδρίαση επικύρωσης, ώστε
να τεθούν υπόψη του σώµατος. Μετά την ολοκλήρωση
αυτής της διαδικασίας και της συζήτησης του θέµατος
της επικύρωσης στο σώµα, τα πρακτικά θεωρούνται
επικυρωµένα. Τα πρακτικά διανέµονται στο σύνολο των
µελών της Συγκλήτου, ανεξάρτητα από το εάν αυτά
ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, στην οποία αναφέρονται
τα πρακτικά.
Τα επικυρωµένα πρακτικά υπογράφονται από τον
Πρύτανη και το γραµµατέα της Συγκλήτου. Αποσπά−
σµατα πρακτικών εκδίδει η γραµµατεία της Συγκλήτου,
τα οποία χορηγούνται σε αιτούντες µετά από έγκριση
του Πρύτανη, εκτός εάν ο ίδιος κρίνει ότι απαιτείται
σχετική απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος µπορεί
να αποφασίσει τη χορήγηση αποσπασµάτων πρακτικών
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σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, ύστερα από αίτησή
του και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση Τοµέα
1. Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα συγκαλεί τη Γενική Συνέ−
λευση του Τοµέα σε τακτική συνεδρίαση µία (1) φορά
το µήνα και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ή
το ζητήσει εγγράφως το 1/2 των µελών της.
2. Η πρόσκληση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διά−
ταξης διανέµεται στα µέλη της Γενικής Συνέλευσης
του Τοµέα το αργότερο κατά την προηγούµενη από
τη συνεδρίαση ηµέρα.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέ−
λευσης του Τοµέα τηρούνται από µέλος του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που
υποδεικνύεται από τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον
Τοµέα. Εάν δεν υπηρετεί µέλος Ε.Τ.Ε.Π. στον Τοµέα, τα
πρακτικά τηρούνται από µέλος του ∆ιδακτικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Τοµέα που ορίζεται από
τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα. Τα πρακτικά υπογρά−
φονται από το ∆ιευθυντή του Τοµέα και από το µέλος
στο οποίο έχει ανατεθεί η τήρηση τους.
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Γενικής Συ−
νέλευσης του Τοµέα, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λει−
τουργία της Συγκλήτου.
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Άρθρο 3
Γενική Συνέλευση Σχολής
1. Ο Κοσµήτορας της Σχολής συγκαλεί τη Γενική Συνέ−
λευση της Σχολής σε τακτική συνεδρίαση µία (1) φορά
το χρόνο και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο
από τον Κοσµήτορα ή όταν το ζητήσει εγγράφως το
1/2 των µελών της.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρεί ο Γραµ−
µατέας της Σχολής ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
3. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Γενικής Συ−
νέλευσης της Σχολής εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λει−
τουργία της Συγκλήτου.

Άρθρο 6
∆ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος
1. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συγκαλεί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Τµήµατος σε τακτική συνεδρίαση µία
(1) φορά το µήνα και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται
αναγκαίο από τον ίδιο ή το ζητήσει εγγράφως το 1/2
των µελών του.
2. Η πρόσκληση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
διανέµεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Τµήµατος το αργότερο κατά την προηγούµενη, από τη
συνεδρίαση, ηµέρα. Επίσης, η πρόσκληση κοινοποιείται
σε όλα τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης για ενηµέρωση τους.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Τµήµατος τηρούνται από το γραµµατέα
του Τµήµατος ή το νόµιµο αναπληρωτή ή αναπληρώτριά
του και κοινοποιούνται σε όλους τους τοµείς. Τα πρα−
κτικά ευρίσκονται στη γραµµατεία του τοµέα και είναι
στη διάθεση όλων των µελών του τοµέα.
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Τµήµατος, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη
λειτουργία της Συγκλήτου.
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Άρθρο 2
Πρυτανικό Συµβούλιο
Ο Πρύτανης συγκαλεί το Πρυτανικό Συµβούλιο σε τα−
κτική συνεδρίαση µία (1) φορά την εβδοµάδα, εφόσον
υπάρχουν θέµατα προς συζήτηση και αναγκαιότητα
λήψης αποφάσεων και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται
αναγκαίο από τον ίδιο ή όταν το ζητήσει εγγράφως το
1/2 των µελών του.
Η πρόσκληση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
διανέµεται στα µέλη του Πρυτανικού Συµβουλίου το
αργότερο κατά την προηγούµενη, από τη συνεδρίαση,
ηµέρα.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συµ−
βουλίου τηρούνται από το γραµµατέα του Πρυτανικού
Συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του και διανέµο−
νται και σε όλα τα µέλη της Συγκλήτου για την ενη−
µέρωσή τους.
Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου λαµβάνο−
νται µε απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των
παρόντων µελών, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφο−
ρετικά στην ισχύουσα νοµοθεσία.
Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Πρυτανικού
Συµβουλίου εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα προβλε−
πόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία
της Συγκλήτου.

νέλευσης του Τµήµατος εφαρµόζονται κατ’ αναλογία
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη
λειτουργία της Συγκλήτου.
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Άρθρο 4
Κοσµητεία Σχολής
1. Ο Κοσµήτορας της Σχολής συγκαλεί την Κοσµητεία
της Σχολής σε τακτική συνεδρίαση µία (1) φορά το δί−
µηνο και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.
2. Η πρόσκληση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
διανέµεται στα µέλη της Κοσµητείας της Σχολής το
αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοσµητείας της
Σχολής τηρούνται από το γραµµατέα της Σχολής ή το
νόµιµο αναπληρωτή ή αναπληρώτριά του και διανέµο−
νται και σε όλα τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης της
Σχολής, εφόσον ζητηθούν για την ενηµέρωση τους.
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Κοσµητείας
της Σχολής εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα προβλε−
πόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία
της Συγκλήτου.

Άρθρο 8
Σχέσεις µεταξύ πανεπιστηµιακών οργάνων
1. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη του ελέγχου των απο−
φάσεων και των ενεργειών όλων των πανεπιστηµιακών
οργάνων, τόσο των συλλογικών οργάνων λήψης απο−
φάσεων όσο και των οργάνων διοίκησης, τόσο σε ότι
αφορά στην τήρηση των νόµων και του Εσωτερικού
Κανονισµού, όσο και σε ό,τι αφορά στην εναρµόνισή
τους µε τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική
του πανεπιστηµίου και µε την αναπτυξιακή στρατηγική του.
2. Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος ενηµερώνε−
ται σε µόνιµη βάση για τις αποφάσεις του Πρυτανικού
Συµβουλίου, του οποίου τα πρακτικά κοινοποιούνται σε
όλα τα µέλη της Συγκλήτου. Επίσης, ο Πρύτανης και οι
Αντιπρυτάνεις οφείλουν να ενηµερώνουν τη Σύγκλητο
για κάθε απόφαση ή ενέργεια τους που άπτεται θεµά−
των γενικότερης πολιτικής ή στρατηγικής του πανεπι−
στηµίου. Τούτο ισχύει και για τις αποφάσεις επιτροπών,
συµβουλίων ή οργάνων που δρουν στο επίπεδο του
ιδρύµατος µε αποφασιστικές αρµοδιότητες, όπως είναι

Άρθρο 5
Γενική Συνέλευση Τµήµατος
1. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συγκαλεί τη Γενική Συ−
νέλευση του Τµήµατος σε τακτική συνεδρίαση τέσσερις
(4) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται
αναγκαίο από τον ίδιο ή το ζητήσει εγγράφως το 1/3
του συνόλου των µελών αυτής.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρεί ο γραµ−
µατέας του Τµήµατος ή ο νόµιµος αναπληρωτής ή ανα−
πληρώτριά του.
3. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Γενικής Συ−
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η Επιτροπή Ερευνών και τα αρµόδια όργανα της Εται−
ρείας Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
3. Στις αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο
περιπτώσεις η Σύγκλητος µπορεί να ζητά, εφόσον το
κρίνει αναγκαίο, αναλυτική τεκµηρίωση και αιτιολόγη−
ση των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών. Ανάλογη
τεκµηρίωση και αιτιολόγηση µπορεί να ζητά η Σύγκλη−
τος και για τις αποφάσεις επιτροπών, συµβουλίων ή
οργάνων, που λειτουργούν σε επίπεδο ιδρύµατος µε
εισηγητικό χαρακτήρα προς το Πρυτανικό Συµβούλιο,
όπως είναι το Τεχνικό Συµβούλιο και το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο ∆ιοικητικού Προσωπικού, εφόσον η αναγκαία
αιτιολόγηση και τεκµηρίωση δεν περιέχονται στις σχε−
τικές αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου ή εφόσον
θεωρηθούν από τη Σύγκλητο µη επαρκείς.
4. Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους
του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, στο
επίπεδο του τµήµατος και στις σχέσεις της Γενικής Συ−
νέλευσης µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο,
όπως επίσης και µε τα συµβούλια, τις επιτροπές και
τα τυχόν άλλα όργανα, που λειτουργούν στο επίπεδο
του τµήµατος.
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Άρθρο 9
Συνεδριάσεις µέσω Τηλεδιάσκεψης
Τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και
οι επιτροπές δύνανται να συνεδριάζουν και µέσω τη−
λεδιάσκεψης, αξιοποιώντας τις υφιστάµενες δικτυακές
υποδοµές τηλεδιάσκεψης του Ιδρύµατος, τηρουµένων
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

4. Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού µελών της κατη−
γορίας αυτής, η εκλογή διεξάγεται µε ταυτόχρονη ψη−
φοφορία σε περισσότερα από ένα εκλογικά κέντρα και
ορισµό ισάριθµων εφορευτικών επιτροπών µε κεντρική
επιτροπή εκείνη της πανεπιστηµιακής µονάδας Μυτιλή−
νης, ως έδρας του ιδρύµατος.

Άρθρο 11
Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο
1. Ο καθορισµός των εκπροσώπων των φοιτητών στη
Σύγκλητο γίνεται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Η εκπροσώπηση των Αναπληρωτών Καθηγητών, των
Επίκουρων Καθηγητών και των Λεκτόρων στη Σύγκλητο
γίνεται εκ περιτροπής κατ’ έτος και µε βάση σειρά την
οποία καθορίζει ο Πρύτανης ανά τµήµα και βαθµίδα.
3. Η ένταξη νεοϊδρυόµενου τµήµατος στη σειρά εκπρο−
σώπησης των ανωτέρω βαθµίδων είναι δυνατή µόνον
εφόσον στο εν λόγω τµήµα υπηρετούν τρία τουλάχι−
στον µέλη ∆.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή, το νέο τµήµα
κατατάσσεται στο τέλος της σειράς. Κριτήριο για τη
σειρά κατάταξης ενός νεοϊδρυόµενου τµήµατος, είναι η
ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων του τρίτου µέλους ∆.Ε.Π.
Στην περίπτωση ένταξης νεοϊδρυόµενου τµήµατος
στην ανωτέρω σειρά, είναι δυνατή η αναµόρφωση της
σειράς εκπροσώπησης των βαθµίδων ανά Τµήµα.
4. Ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι των φοιτητών των
µη αυτοδύναµων Τµηµάτων συµµετέχουν στη Σύγκλητο,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 12
Άσυλο
Το πανεπιστηµιακό άσυλο αναγνωρίζεται για την κα−
τοχύρωση των ακαδηµαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών και την προστασία του δικαιώµα−
τος στη γνώση, τη µάθηση, την εκπόνηση έρευνας και
την εργασία όλων ανεξαιρέτως των µελών της ακαδη−
µαϊκής κοινότητας του πανεπιστηµίου και των εργαζο−
µένων σε αυτό, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να τα
καταλύσει (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3549/2007). Λόγω της
εκτεταµένης χρήσης µη ιδιόκτητων χώρων για τη στέ−
γαση των ακαδηµαϊκών λειτουργιών του πανεπιστηµίου,
η Σύγκλητος, µε απόφασή της, καθορίζει όλους του
χώρους που καλύπτονται από πανεπιστηµιακό άσυλο.
Η προστασία του ασύλου εναπόκειται επίσης στα µέλη
της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
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Άρθρο 10
Εκπροσώπηση στα όργανα
1. Ο καθορισµός των εκπροσώπων των φοιτητών σε
όλα τα πανεπιστηµιακά όργανα γίνεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1268/1982,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Τα ∆ιοικητικά Συµ−
βούλια των φοιτητικών συλλόγων οφείλουν να λαµ−
βάνουν υπόψη κατά τη σύνταξη των νοµιµοποιητικών
τους εγγράφων, µε τα οποία υποδεικνύουν τους εκ−
προσώπους τους, αφενός µεν τη φοιτητική παράταξη
στην οποία ανήκει ο κάθε εκπρόσωπος, αφετέρου δε τα
αποτελέσµατα των πρόσφατων φοιτητικών εκλογών.
2. Η υπόδειξη κάθε κατηγορίας εκπροσώπων σε κάποιο
συλλογικό όργανο, όπου προβλέπεται από τις οικείες
διατάξεις και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από
αυτές, γίνεται µε ευθύνη του συνδικαλιστικού φορέα
που καλύπτει τα µέλη της κατηγορίας αυτής, έστω και
αν η εµβέλεια του φορέα είναι µεγαλύτερη από την
ακαδηµαϊκή µονάδα την οποία αφορά η εκπροσώπηση.
Πάντως, ανήκουν οπωσδήποτε στην αντίστοιχη ακα−
δηµαϊκή µονάδα.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία µία από τις εκ−
προσωπούµενες κατηγορίες προσωπικού σε κάποιο
συλλογικό όργανο δεν καλύπτεται από συνδικαλιστικό
φορέα ή δεν έχει γίνει η εκλογή µελών του οικείου ∆.Σ.
ή αυτό παραλείψει να ορίσει τους εκπροσώπους του,
η υπόδειξη ή η εκλογή των εκπροσώπων της γίνεται
από την ολοµέλεια των µελών της, η οποία συγκαλεί−
ται από τον Πρύτανη ή τον Κοσµήτορα της Σχολής ή
τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή το ∆ιευθυντή του Τοµέα,
κατά περίπτωση, ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο
των προαναφερθέντων. Ο συγκαλών την ολοµέλεια
των µελών της εκπροσωπούµενης κατηγορίας προσω−
πικού συγκροτεί, µε απόφαση της οικείας ολοµέλειας,
εφορευτική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη τόσο
της διαδικασίας εκλογής ή υπόδειξη εκπροσώπων, όσο
και της κοινοποίησης του αποτελέσµατος αυτής στο
συγκαλέσαντα την οικεία ολοµέλεια ο οποίος και υπο−
γράφει το σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο για την
εκπροσώπηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 13
Αρµοδιότητες Αντιπρυτάνεων
1. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν τις αρµοδιότητες που προ−
βλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Πρόσθετες συ−
ναρµοδιότητες µε τον Πρύτανη κατανέµονται στους
Αντιπρυτάνεις µε σχετική απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως και λαµβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή
του µετά την εγκατάσταση των νέων πρυτανικών αρχών,
ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη.
2. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακο−
λουθεί να ισχύει η προηγούµενη απόφαση κατανοµής
αρµοδιοτήτων.
Άρθρο 14
Αναπλήρωση Οργάνων ∆ιοίκησης
1. Ο Πρύτανης αναπληρώνεται σύµφωνα µε τη δια−
δικασία του άρθρου 2 εδ. β΄ περ. xiv του ν. 2083/1992,
όπως ισχύει.
2. Ο Κοσµήτορας αναπληρώνεται σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις της παρ. 4γ, του άρθ. 79 του ν. 1566/1985, όπως
ισχύει.
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3. Ο Πρόεδρος Τµήµατος αναπληρώνεται από τον
Αναπληρωτή Προέδρου.
4. Ο ∆ιευθυντής Τοµέα αναπληρώνεται από µέλος
∆.Ε.Π. του Τοµέα, στο οποίο η Γενική Συνέλευση του
Τοµέα αναθέτει καθήκοντα Αναπληρωτή ∆ιευθυντή. Ο
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής πρέπει να πληροί τις προϋ−
ποθέσεις εκείνες που θα του επέτρεπαν να εκλεγεί σε
θέση ∆ιευθυντή Τοµέα. Στην περίπτωση που στο συγκε−
κριµένο Τοµέα δεν υπηρετεί µέλος ∆.Ε.Π. της βαθµίδας
του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, ο ∆ιευθυ−
ντής ή ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Τοµέα εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, ανάµεσα στα
µέλη ∆.Ε.Π. των παραπάνω δύο βαθµίδων, τα οποία
θεραπεύουν συγγενές γνωστικό αντικείµενο.
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη των δια−
τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1268/1982.
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ση της έκθεσης. Η απόφαση της Συγκλήτου διαβιβάζεται
στον Πρύτανη για την έκδοση Πράξης Πρύτανη.
Αν η διαδικασία αποβεί άγονη, η θέση επαναπροκη−
ρύσσεται.
4. Σε περίπτωση κωλύµατος, ο Γραµµατέας αντικα−
θίσταται προσωρινά από τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης
που προηγείται σε αρχαιότητα σε θέση ευθύνης µέχρι
τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου η οποία και θα αποφα−
σίσει για τον αντικαταστάτη του.
5. Το Γραµµατέα του ιδρύµατος επικουρούν στο έργο του
και δύο (2) ειδικοί επιστήµονες στα πεδία εποπτείας του.
6. Ο Γραµµατέας του ιδρύµατος εποπτεύεται και λο−
γοδοτεί στον Πρύτανη του πανεπιστηµίου και υπόκειται
στον έλεγχο της Συγκλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 16
Γενικές ∆ιατάξεις
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών
προκηρύσσονται από το Πρυτανικό Συµβούλιο το πρώ−
το δεκαπενθήµερο Απριλίου και διενεργούνται κατά
το δεύτερο δεκαπενθήµερο Μαΐου πριν από τη λήξη
της θητείας των απερχόµενων Πρυτανικών Αρχών.
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση Πρύτανη ή
Αντιπρύτανη κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας
τους, σύµφωνα µε το ν. 3443/2006 όπως κάθε φορά
ισχύει, διενεργούνται εκλογές το αργότερο εντός δύο
(2) µηνών.
Τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας ενηµερώ−
νονται για την απόφαση για προκήρυξη εκλογών εντός
πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την προκήρυξή
τους µε µέριµνα της κεντρικής υπηρεσίας και των ανά
πανεπιστηµιακή µονάδα περιφερειακών διευθύνσεων,
µε δηµοσιοποίηση σχετικής ανακοίνωσης στους πίνα−
κες ανακοινώσεων των τµηµάτων και των υπηρεσιών,
στις φοιτητικές εστίες του ιδρύµατος, µε ενηµέρωση
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε οµαδικές λίστες και µε
την ανάρτηση σχετικής πληροφόρησης στις ιστοσελί−
δες του ιδρύµατος και των τµηµάτων. Στην ενηµέρωση
αναφέρονται, µεταξύ άλλων: α) οι κατηγορίες εκλεκτό−
ρων που απαρτίζουν το ειδικό σώµα εκλεκτόρων, β) οι
απαιτούµενες ενέργειες των µελών του ειδικού σώµατος
των εκλεκτόρων που εντάσσονται στην περίπτωση γ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος.
2. Τα απερχόµενα όργανα διοίκησης, σε όλα τα επίπε−
δα, υποχρεούνται να παρουσιάσουν, ενώπιον του συλ−
λογικού οργάνου διοίκησης της οικείας ακαδηµαϊκής
µονάδας, τον απολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων
της θητείας τους εντός του δεύτερου δεκαπενθήµε−
ρου Μαρτίου του τελευταίου ακαδηµαϊκού έτους της
θητείας τους και πάντως πριν από την προκήρυξη των
εκλογών.
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Άρθρο 15
Γραµµατέας Πανεπιστηµίου Αιγαίου
1. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 18 του π.δ. 145/2007
(Α’ 184) θέση Προϊσταµένου Γραµµατείας καταργείται,
µετά την πλήρωση της θέσης Γραµµατέα του Πανεπι−
στηµίου (άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 3549/2007). Ο Γραµµα−
τέας του Πανεπιστηµίου έχει ως έργο τον αποτελε−
σµατικότερο συντονισµό των διοικητικών και τεχνικών
υπηρεσιών του ιδρύµατος.
2. Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή του
Γραµµατέα του Πανεπιστηµίου, ορίζονται κατ’ ελάχιστον:
α) Αναγνωρισµένο πτυχίο Πανεπιστηµίου, καθώς και
δεκαετής διοικητική προϋπηρεσία, εκ της οποίας πε−
νταετής σε θέση ευθύνης.
β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και µιας
δεύτερης εκ των επισήµων γλωσσών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, επιπλέον της ελληνικής.
γ) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόµιµη
απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψηφίους.
Για τους υποψηφίους, υπηκόους άλλων κρατών µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση αυτή ισχύουν
οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας της
ιθαγένειας τους.
Κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, διοικητική
εµπειρία σε ακαδηµαϊκό ή ερευνητικό περιβάλλον και
άλλα πρόσθετα προσόντα συνεκτιµώνται.
Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος για την πλήρωση
της θέσης πρέπει να διαθέτει τα προσόντα και να µην
συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύµατα διορισµού σε
θέση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
3. Ο Γραµµατέας εκλέγεται από τη Σύγκλητο και δι−
ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη. Η εκλογή γίνεται µε
βάση αξιολογική κατάταξη µετά από δηµόσια προκή−
ρυξη, η οποία και δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον
ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και
σε µία (1) τοπική εφηµερίδα, ανά Πανεπιστηµιακή µο−
νάδα, όπου υπάρχουν. Η ανακοίνωση αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου και στις ιστοσελίδες των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων,
η Σύγκλητος συνιστά επιτροπή επιλογής και αξιολόγησης
των υποψηφιοτήτων, από µέλη ∆.Ε.Π του Σώµατος και
τον προϊστάµενο της νοµικής υπηρεσίας του ιδρύµατος.
Η επιτροπή καλεί όλους τους υποψηφίους σε προφορι−
κή συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρούνται
πρακτικά. Ακολούθως συντάσσει πλήρως αιτιολογηµένη
εισηγητική έκθεση προς τη Σύγκλητο, στην οποία απα−
ραιτήτως περιέχεται και αξιολογική κατάταξη όλων των
υποψηφίων. Η έκθεση αποστέλλεται στα µέλη της Συ−
γκλήτου και κοινοποιείται στους υποψηφίους δέκα πέντε
(15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι
υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα υποβολής υποµνήµατος
µέχρι οκτώ (8) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την κοινοποίη−

Άρθρο 17
Προκήρυξη εκλογών Πρυτανικών Αρχών
1. Το ειδικό σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή πρυ−
τανικών αρχών απαρτίζεται από: α) τα µέλη ∆.Ε.Π., β)
τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και,
γ) τα µέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.), του Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού επι−
στηµονικού προσωπικού του ιδρύµατος που έχει κατά
το νόµο δικαίωµα συµµετοχής.
Με βάση τις κείµενες διατάξεις:
Ως «προπτυχιακός φοιτητής µέλος του ειδικού σώµα−
τος των εκλεκτόρων για την εκλογή οργάνων διοίκησης»
νοείται κάθε προπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει
λάβει µέρος σε ορκωµοσία του τµήµατος του µέχρι την
προηγούµενη της ηµέρας προκήρυξης των εκλογών.
Ως «µεταπτυχιακός φοιτητής, µέλος του ειδικού σώ−
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µατος των εκλεκτόρων για την εκλογή οργάνων διοί−
κησης», νοείται κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος
δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανακήρυξης ως κάτοχος
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ή ∆ιδακτορι−
κού ∆ιπλώµατος µέχρι την προηγούµενη της ηµέρας
προκήρυξης των εκλογών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στο οποίο είναι εγγεγραµµένος.
Αν µέλη του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων πλη−
ρούν τις προϋποθέσεις να συµµετάσχουν στην ψηφο−
φορία µε περισσότερες από µία ιδιότητες, υποχρεού−
νται το πολύ οκτώ (8) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την
προκήρυξη εκλογών να δηλώσουν ενυπόγραφα, σε µία
από τις υπηρεσίες των µονάδων του πανεπιστηµίου που
εντάσσονται λόγω των ιδιοτήτων τους, µε ποια ιδιότητα
επιθυµούν να ψηφίσουν. Αν δεν δηλώσουν εµπρόθεσµα
την ιδιότητα που επιθυµούν, θεωρείται ότι επιλέγουν
εκείνη που εµφανίζει µεγαλύτερο συντελεστή βαρύ−
τητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όπως κάθε
φορά ισχύουν.
Τα ευρισκόµενα σε άδεια µέλη ∆.Ε.Π. τα οποία έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στο εκλεκτορικό σώµα για την
εκλογή πρυτανικών αρχών µετά από διακοπή της άδειάς
τους, υποβάλλουν αίτηση διακοπής στη γραµµατεία του
τµήµατός τους µετά την προκήρυξη των εκλογών και
δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάρτιση του
καταλόγου των εκλεκτόρων. Η αίτηση αυτή, µε ευθύνη
της γραµµατείας του τµήµατος, διαβιβάζεται εγκαίρως
στο γραφείο πρυτανείας για την έκδοση σχετικής Πρά−
ξης Πρύτανη.
2. Στην προκήρυξη των εκλογών αναφέρεται η ηµερο−
µηνία διεξαγωγής των εκλογών, οι ιδιότητες των µελών
που απαρτίζουν το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων και
οι συγκεκριµένοι χώροι, στους οποίους θα διεξαχθούν
αυτές, ανά πανεπιστηµιακή µονάδα.
Ως τόπος ψηφοφορίας των µελών του ειδικού σώµα−
τος των εκλεκτόρων ορίζεται η πανεπιστηµιακή µονάδα,
στην οποία τα µέλη είναι εγγεγραµµένα στον κατάλογο
των µελών την ηµέρα επικύρωσής του από τον Πρύτανη.
Ειδικά τα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
ψηφίζουν στην πανεπιστηµιακή µονάδα Μυτιλήνης. Η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε
µέλη του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων, µετά από
γραπτή ή ηλεκτρονική αίτησή τους, να ψηφίσουν σε
διαφορετική πανεπιστηµιακή µονάδα από εκείνη στην
οποία είναι ενταγµένα, αν συντρέχει, κατά την κρίση
της, σοβαρή αιτία. Για τις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει
τις εµπλεκόµενες Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτρο−
πές των αντίστοιχων εκλογικών τµηµάτων.
Αν ο αριθµός των µελών µιας εκ των τριών (3) κατηγο−
ριών των απαρτιζόντων το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων
σε µία πανεπιστηµιακή µονάδα είναι µικρός και κατά
συνέπεια η καταµέτρηση στην αντίστοιχης κατηγορίας
εκλεκτόρων κάλπη είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παρα−
βίαση της µυστικότητας της ψήφου, τότε το Πρυτανικό
Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να οριστεί, για τα συ−
γκεκριµένα µέλη του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων,
ως τόπος ψηφοφορίας, άλλη πανεπιστηµιακή µονάδα
του ιδρύµατος.
3. Η Γραµµατεία του Πρυτανικού Συµβουλίου, µετά
από συνεργασία µε τις γραµµατείες των τµηµάτων και
τις περιφερειακές διευθύνσεις, καταρτίζει τον κατάλο−
γο των µελών του ειδικού σώµατος εκλεκτόρων, ανά
εκλογικό τµήµα ανά πανεπιστηµιακή µονάδα, ο οποίος
επικυρώνεται από τον Πρύτανη δέκα πέντε (15) του−
λάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµέρα
διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Ο κατάλογος αυτός, µετά
την επικύρωσή του, είναι διαθέσιµος προς ανάγνωση
από τους εκλέκτορες σε ασφαλή χώρο στην Πρυτανεία.
Οµοίως, ο κατάλογος των µελών του ειδικού σώµατος
των εκλεκτόρων, ανά εκλογικό τµήµα ανά πανεπιστη−
µιακή µονάδα, είναι διαθέσιµος προς ανάγνωση από
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τους εκλέκτορες σε ασφαλείς χώρους της κάθε πανε−
πιστηµιακής µονάδας, µε µέριµνα των περιφερειακών
διευθύνσεων. Αντίγραφα του καταλόγου των µελών του
ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων, ανά εκλογικό τµήµα
ανά περιφερειακή µονάδα και ανά κατηγορία µελών,
όπως επίσης και όλο το απαραίτητο εκλογικό υλικό,
παραδίδονται στον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτι−
κής Επιτροπής. Αντίγραφα του καταλόγου των µελών
του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων, ανά εκλογικό
τµήµα ανά περιφερειακή µονάδα, ανά κατηγορία µελών,
όπως και το απαραίτητο εκλογικό υλικό, παραδίδονται
ή αποστέλλονται ασφαλώς από τον πρόεδρο της Κε−
ντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στους προέδρους των
Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών
τµηµάτων.
∆εν επιτρέπεται προσθήκη ή αφαίρεση εγγραφών
στον κατάλογο των µελών του ειδικού σώµατος των
εκλεκτόρων µετά την επικύρωσή του από τον Πρύτανη.
4. Το ειδικό σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή πρυτα−
νικών αρχών συγκαλείται από τον απερχόµενο Πρύτανη
µε προσκλήσεις που αποστέλλονται σε όλα τα µέλη
του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων εντός πέντε (5)
ηµερολογιακών ηµερών από την επικύρωση του σχετι−
κού καταλόγου. Ως αποστολή προσκλήσεων νοείται η
δηµοσιοποίηση σχετικής περί διεξαγωγής εκλογών πρυ−
τανικών αρχών πληροφόρησης στους πίνακες ανακοινώ−
σεων των τµηµάτων και των υπηρεσιών, η ενηµέρωση
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε οµαδικές λίστες και η
ανάρτηση σχετικής πληροφόρησης στις ιστοσελίδες
του ιδρύµατος και των τµηµάτων. Στην πρόσκληση ανα−
φέρεται ο χώρος στον οποίο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία,
οι ακριβείς ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας
και ο τρόπος κατανοµής των εκλεκτόρων ανά εκλογικό
τµήµα ανά περιφερειακή µονάδα.
5. Το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων δεν συγκαλείται σε
συνέλευση και κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέµα απαρ−
τίας για την έναρξη της ψηφοφορίας.
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Άρθρο 18
Εφορευτική Επιτροπή
1. Το Πρυτανικό Συµβούλιο ορίζει δέκα τρεις (13) του−
λάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµερο−
µηνία των εκλογών α) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
στην έδρα του Ιδρύµατος, στην οποία και ανατίθεται η
συνολική κεντρική καθοδήγηση για τη διεξαγωγή της
εκλογικής διαδικασίας και β) Περιφερειακές Εφορευτικές
Επιτροπές, µία ανά εκλογικό τµήµα, ανά πανεπιστηµιακή
µονάδα, της έδρας του πανεπιστηµίου συµπεριλαµβανο−
µένης, οι οποίες έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας στο κάθε εκλογικό τµήµα κάθε
πανεπιστηµιακής µονάδας.
2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από
µέλη ∆.Ε.Π., των οποίων ο αριθµός είναι ίσος προς τον
αριθµό των πανεπιστηµιακών µονάδων του ιδρύµατος
όπου λειτουργούν ακαδηµαϊκά τµήµατα, αυξηµένο κατά
ένα. Ένα (1) από τα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρός της και ένα (1) ως
αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να ανήκουν
στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγη−
τή. Ο Αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη της Κεντρι−
κής Εφορευτικής Επιτροπής προέρχονται ανά ένα από
κάθε πανεπιστηµιακή µονάδα του ιδρύµατος. Για κάθε
µέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται
και αντίστοιχο αναπληρωµατικό, το οποίο πρέπει να
προέρχεται, οµοίως, ανά ένα από κάθε πανεπιστηµιακή
µονάδα του ιδρύµατος.
3. Η Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλο−
γικού τµήµατος αποτελείται από πέντε (5) µέλη ∆.Ε.Π.
Ένα από τα µέλη της Περιφερειακής Εφορευτικής Επι−
τροπής ορίζεται ως πρόεδρός της. Ο Πρόεδρος της
Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να ανήκει
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στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθη−
γητή. Για κάθε µέλος της Περιφερειακής Εφορευτικής
Επιτροπής ορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωµατικό. Το
αναπληρωµατικό µέλος του προέδρου πρέπει, οµοίως,
να ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή.
4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρυτανικό
Συµβούλιο µε αίτηση, που κατατίθεται στο κεντρικό
πρωτόκολλο του πανεπιστηµίου δέκα τέσσερις (14)
τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη ψη−
φοφορία. Στην αίτηση αναγράφονται τα ονόµατα των
υποψηφίων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυ−
τάνεων Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Οι−
κονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, Φοιτητικών
Θεµάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως κάθε φορά
προτείνεται να ισχύουν, µε ρητή αναφορά στη σειρά
αναπλήρωσης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις. Η
αίτηση πρέπει να υπογράφεται από όλα τα µέλη του
συνδυασµού των υποψηφίων.
5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους
υποψήφιους συνδυασµούς, αποκλείοντας όσους έχουν
τυπικό κώλυµα. Με µέριµνα της γραµµατείας του Πρυ−
τανικού Συµβουλίου οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται
σε εµφανή σηµεία στους χώρους ψηφοφορίας, στους
χώρους των τµηµάτων και των υπηρεσιών του ιδρύµα−
τος, καθώς και στην ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου και
των τµηµάτων.
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συνδυασµός.
4. Το πρακτικό αποστέλλεται άµεσα, ηλεκτρονικά και
µε τηλεοµοιοτυπία, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτρο−
πή και επαληθεύεται η ορθή λήψη τους δια ζώσης ή
µε τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ των προέδρων της
Κεντρικής και της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτρο−
πής, µε µέριµνα του δεύτερου. Επιπλέον, όλο το υλικό
της εκλογικής διαδικασίας αποστέλλεται ταχυδροµι−
κά µε ασφαλή τρόπο, προς την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, µε ευθύνη της Περιφερειακής Εφορευτικής
Επιτροπής κάθε εκλογικού τµήµατος.
5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.
3549/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, «το ποσοστό των ψή−
φων που τελικά λαµβάνει κάθε υποψήφιος συνδυασµός
υπολογίζεται από το άθροισµα των ποσοστών επί των
ψηφισάντων που έλαβε ο συνδυασµός από καθεµία από
τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλα−
σιαζοµένων µε τους συντελεστές βαρύτητας 0.50, 0.40
και 0.10, αντίστοιχα, και ανεξάρτητα από το ποσοστό
προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων». Για
να εκλεγεί ένας συνδυασµός πρέπει να συγκεντρώσει
ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, δηλαδή ποσοστό ψήφων,
µη συνυπολογιζοµένων των λευκών και ακύρων, για το
οποίο, µετά τη στρογγυλοποίηση µε τρία (3) δεκαδικά
ψηφία, πρέπει να πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) το ακέραιο µέρος του ποσοστού να
είναι µεγαλύτερο ή ίσο του αριθµού πενήντα (50) και
β) τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού να
αποτελούν αριθµό, ο οποίος να είναι µεγαλύτερος του
0. Σε περίπτωση µη εκλογής, επαναλαµβάνεται η δια−
δικασία το αργότερο εντός δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
6. Με βάση τα αποτελέσµατα της καταµέτρησης, όπως
αυτά καταγράφονται στα πρακτικά των περιφερειακών
εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τµηµάτων και
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Κεντρική Εφορευτική Επι−
τροπή, αθροίζοντας, υπολογίζει πρώτα τις συνολικές
ψήφους ανά κατηγορία µελών του ειδικού σώµατος των
εκλεκτόρων και ακολούθως τα ποσοστά εκάστου υπο−
ψηφίου πρυτανικού σχήµατος και είτε ανακηρύσσει ως
εκλεγέντα τον υποψήφιο συνδυασµό που συγκέντρωσε
την ως άνω απαιτούµενη πλειοψηφία, είτε διαπιστώ−
νει ότι κανείς από τους υποψήφιους συνδυασµούς δεν
συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία, οπότε και
προκηρύσσει την επανάληψη της ψηφοφορίας για την
επόµενη ηµέρα µεταξύ των δύο πρώτων, κατά σειρά επι−
τυχίας, συνδυασµών. Στην ως άνω περίπτωση επανάλη−
ψης της ψηφοφορίας, ανακηρύσσεται εκλεγείς εκείνος
ο συνδυασµός, εκ των δύο, ο οποίος συγκέντρωσε το
µεγαλύτερο ποσοστό.
7. Ενστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν σε οποι−
οδήποτε σηµείο της διαδικασίας ψηφοφορίας από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Οι ενστάσεις εκ−
δικάζονται αµέσως από την Περιφερειακή Εφορευτική
Επιτροπή και η απόφασή της ανακοινώνεται στον ενι−
στάµενο. Οι ενστάσεις, όπως επίσης και οι αποφάσεις
της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής επ’ αυτών,
καταχωρίζονται στο πρακτικό της Περιφερειακής Εφο−
ρευτικής Επιτροπής. Οµοίως ισχύει και για ενστάσεις
ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, οι οποί−
ες αφορούν µόνο σε θέµατα της εκλογικής διαδικασίας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύµφωνα µε
τα ως άνω ισχύοντα.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθµίζονται τυχόν
απαιτούµενες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκλογική
διαδικασία.
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Άρθρο 19
Ζητήµατα εκλογικής διαδικασίας
1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Περιφερει−
ακές Εφορευτικές Επιτροπές µεριµνούν για την ύπαρξη
σε κάθε εκλογικό τµήµα του αναγκαίου εκλογικού υλι−
κού και συγκεκριµένα:
α) Επαρκούς αριθµού ψηφοδελτίων µε τα ονόµατα
των υποψηφίων, όπως επίσης και επαρκούς αριθµού
λευκών ψηφοδελτίων.
β) Επαρκούς αριθµού φακέλων.
γ) ∆ύο (2) αντιγράφων του καταλόγου των µελών του
ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων.
δ) Τριών (3) καλπών για την ψηφοφορία, µία για τα
µέλη ∆.Ε.Π., µία για τους φοιτητές και µία για το λοιπό
προσωπικό (Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και άλλα).
ε) ∆ύο (2) τουλάχιστον παραπετασµάτων.
2. Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται ένας σφραγισµένος
φάκελος, µία πλήρης σειρά ψηφοδελτίων στο καθένα
από τα οποία αναφέρονται τα ονόµατα των υποψηφίων
για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων,
καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
3. Η διαδικασία της καταµέτρησης διεξάγεται από
την Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε Εκλογικού
τµήµατος, παρουσία των υποψηφίων ή ενός εξουσιοδο−
τηµένου εκπροσώπου ανά υποψήφιο πρυτανικό σχήµα.
Η διαδικασία αρχίζει µε σειρά ανοίγµατος καλπών µε
κριτήριο τους συντελεστές βαρύτητας των κατηγορι−
ών των µελών του ειδικού εκλεκτορικού σώµατος, µε
φθίνουσα σειρά, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ως άκυρα
χαρακτηρίζονται τα ψηφοδέλτια που φέρουν διακριτικά
γνωρίσµατα, τα οποία µπορεί να θεωρηθεί, κατά την
κρίση της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής, ότι
παραβιάζουν τη µυστικότητα της ψηφοφορίας. Μετά
την ολοκλήρωση της καταµέτρησης των ψηφοδελτίων
συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται ανά
κάλπη, ήτοι ανά κατηγορία εκλεκτόρων, τα εξής:
α) O αριθµός των εκλεκτόρων
β) Ο αριθµός των εκλεκτόρων που πήραν µέρος στην
ψηφοφορία
γ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που βρέθηκαν στην κάλπη
δ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων
ε) Ο αριθµός των ακύρων ψηφοδελτίων
στ) Ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων
ζ) Ο αριθµός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος

Άρθρο 20
Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος
1. Το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προ−
έδρου Τµήµατος και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος
συγκροτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
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κατ’ αναλογία του άρθρου 17 του παρόντος.
Το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προ−
έδρου Τµήµατος και Αναπληρωτή Προέδρου συγκροτεί−
ται από τον Κοσµήτορα της Σχολής, στην οποία είναι
ενταγµένο το Τµήµα, το δεύτερο δεκαήµερο µηνός Μα−
ΐου του έτους που λήγει η θητεία τους, ή το αργότερο
πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την µε οποιον−
δήποτε τρόπο κένωση της θέσης του προέδρου. Σε
περίπτωση τµήµατος που δεν είναι ενταγµένο σε Σχολή,
η συγκρότηση του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων
γίνεται από τον Πρύτανη ή νόµιµο αναπληρωτή του.
Το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέ−
δρου Τµήµατος και Αναπληρωτή Προέδρου συγκαλείται
στην αρχή του µηνός Ιουνίου του έτους που λήγει η
θητεία του ή το αργότερο δέκα πέντε (15) ηµέρες µετά
την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση της θέσης του
προέδρου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Σε περί−
πτωση τµήµατος που δεν ανήκει σε σχολή, η σύγκληση
του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων γίνεται από τον
Πρύτανη ή νόµιµο αναπληρωτή του.
2. Σε όλα τα µέλη του ειδικού σώµατος των εκλεκτό−
ρων αποστέλλονται προσκλήσεις επτά (7) τουλάχιστον
ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγω−
γής της ψηφοφορίας, µε ευθύνη της γραµµατείας της
σχολής στην οποία είναι ενταγµένο το τµήµα, ή του
γραφείου πρυτανείας, αν το τµήµα δεν είναι ενταγµένο
σε σχολή, σε συνεργασία µε το τµήµα και την περιφε−
ρειακή διεύθυνση.
Ως αποστολή προσκλήσεων νοείται η δηµοσιοποίηση
σχετικής ανακοίνωσης στους πίνακες ανακοινώσεων του
τµήµατος, η ενηµέρωση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
σε οµαδικές λίστες και η ανάρτηση σχετικής ανακοί−
νωσης στην ιστοσελίδα του τµήµατος. Στην πρόσκληση
αναφέρονται οι χώροι στους οποίους θα διεξαχθεί η
ψηφοφορία, οι ακριβείς ώρες έναρξης και λήξης της
ψηφοφορίας και ο τρόπος κατανοµής των εκλεκτόρων
ανά εκλογικό τµήµα, αν αυτά είναι περισσότερα του ενός.
3. Αν µέλη του ειδικού σώµατος των εκλεκτόρων πλη−
ρούν τις προϋποθέσεις να συµµετάσχουν στην ψηφο−
φορία µε περισσότερες από µία ιδιότητες, υποχρεού−
νται το πολύ τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την
αποστολή των προσκλήσεων να δηλώσουν ενυπόγραφα,
στη γραµµατεία του τµήµατος, µε ποια ιδιότητα επι−
θυµούν να ψηφίσουν. Αν δεν δηλώσουν εµπρόθεσµα
την ιδιότητα που επιθυµούν, θεωρείται ότι επιλέγουν
εκείνη που εµφανίζει µεγαλύτερο συντελεστή βαρύτη−
τας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, του άρθρου 8, του
ν.3549/2007, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων συγκαλείται από
το όργανο που νοµιµοποιείται, σύµφωνα µε την παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τουλάχιστον τρεις
(3) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των
εκλογών ο Πρύτανης ορίζει Περιφερειακή Εφορευτική
Επιτροπή, ανά εκλογικό τµήµα, αποτελούµενη από ένα
(1) µέλος ∆.Ε.Π. ως πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη µέλη,
εκ των οποίων τα δύο (2) µέλη πρέπει να είναι µέλη
∆.Ε.Π. και τα υπόλοιπα απλώς να έχουν την ιδιότητα του
εκλέκτορα. Ο Πρόεδρος πρέπει να ανήκει στη βαθµίδα
του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, όπου αυτό
είναι εφικτό. Για κάθε τακτικό µέλος της Περιφερειακής
Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται και ένα αναπληρωµατι−
κό µέλος, µε τις ίδιες ως ανωτέρω, συνολικά, ιδιότητες,
όπου αυτό είναι εφικτό.
5. Αν ο αριθµός των εκλογικών τµηµάτων, όπως αυτός
ορίζεται από το όργανο της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου, είναι δύο (2) ή µεγαλύτερος, τότε επιπλέον
−και πριν από τον ορισµό Περιφερειακών Εφορευτικών
Επιτροπών− ο Πρύτανης ορίζει Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) µέλη, εκ
των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) πρέπει να είναι
µέλη ∆.Ε.Π. και το τρίτο απλώς να έχει την ιδιότητα
του εκλέκτορα, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά. Ο πρό−
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εδρος πρέπει να ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή
του Αναπληρωτή Καθηγητή, όπου αυτό είναι εφικτό.
Για κάθε τακτικό µέλος της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής ορίζεται και ένα αναπληρωµατικό µέλος, µε
τις ίδιες ως ανωτέρω ιδιότητες, όπου αυτό είναι εφικτό,
λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις που ανακύπτουν
από τη συγκρότηση των Περιφερειακών Εφορευτικών
Επιτροπών.
6. Το συγκροτούν όργανο καλεί τους ενδιαφεροµέ−
νους να υποβάλουν υποψηφιότητες για τη θέση του
προέδρου, µέχρι τέσσερις (4) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Οι υποψηφι−
ότητες κατατίθενται στο πρωτόκολλο της σχολής, ή
στη γραµµατεία της πρυτανείας, αν το τµήµα δεν είναι
ενταγµένο σε σχολή.
Την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της εκλογής Προέδρου
και ώρες 8:00−10:00 κατατίθενται υποψηφιότητες για
Αναπληρωτή Προέδρου. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται
στο πρωτόκολλο της σχολής, ή στη γραµµατεία της πρυ−
τανείας, αν το τµήµα δεν είναι ενταγµένο σε σχολή.
Η εκλογική διαδικασία για την εκλογή Αναπληρωτή
Προέδρου διεξάγεται την επόµενη ηµέρα εκείνης της
εκλογής ή διορισµού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
Προέδρου, µε ώρα έναρξης την 11:00 και ώρα λήξης
εκείνη που ορίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στην ανακήρυξη
των υποψηφίων, αποκλείοντας όσους έχουν τυπικό
κώλυµα. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται σε εµφανή
σηµεία στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
7. Οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας καθο−
ρίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και
ανακοινώνονται σε εµφανή σηµεία στους χώρους διε−
ξαγωγής της ψηφοφορίας.
8. Τα σχετικά µε τις λεπτοµέρειες διεξαγωγής της
ψηφοφορίας και καταµέτρησης των ψηφοδελτίων κα−
θορίζονται κατ’ αναλογία προς τα προβλεπόµενα στο
άρθρου 19 του παρόντος για την εκλογή πρυτανικών
αρχών. Το ίδιο ισχύει για την απαιτούµενη προς εκλογή
Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου πλειοψηφία.
9. Αν ο υποψήφιος είναι µόνον ένας, ισχύουν τα προ−
βλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις. Για να εκλεγεί ο
µοναδικός υποψήφιος απαιτείται να συγκεντρώσει πο−
σοστό τουλάχιστον 33.333%, δηλαδή ποσοστό ψήφων
επί των ψηφισάντων, µη συνυπολογιζοµένων των λευκών
και ακύρων, για το οποίο, µετά τη στρογγυλοποίηση µε
τρία (3) δεκαδικά ψηφία, πρέπει να πληρούνται αµφότε−
ρες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το ακέραιο µέρος
του ποσοστού να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του αριθµού
33 και β) τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού
να αποτελούν αριθµό, ο οποίος να είναι µεγαλύτερος ή
ίσος του 333. Στην περίπτωση που µοναδικός υποψήφιος
για τη θέση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου
δεν εκλέγεται επειδή δεν συγκέντρωσε το ως άνω πο−
σοστό, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται εντός επτά (7)
ηµερολογιακών ηµερών για µία µόνο φορά.
10. Με βάση το αποτέλεσµα της καταµέτρησης, η Κε−
ντρική Εφορευτική Επιτροπή είτε ανακηρύσσει ως εκλε−
γέντα στη θέση του Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου,
τον υποψήφιο που συγκέντρωσε την απαιτούµενη, ως
ανωτέρω, πλειοψηφία, είτε διαπιστώνει ότι κανείς από
τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη
πλειοψηφία, οπότε και επαναλαµβάνει την ψηφοφορία
αµέσως, ή εάν τούτο είναι τεχνικά αδύνατο, κατά την
κρίση του συγκαλούντος οργάνου, προκηρύσσει την
επανάληψή της για την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, µεταξύ
των δύο πρώτων κατά σειρά επιτυχίας.
11. Για τα σχετικά µε την υποβολή και την εκδίκαση
των ενστάσεων εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα προβλε−
πόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του παρόντος
περί εκλογής πρυτανικών αρχών.
12. Ζητήµατα που τυχόν ανακύψουν, σχετικά µε την
εκλογική διαδικασία, ρυθµίζονται µε απόφαση της Συ−
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Άρθρο 21
Εκλογή Κοσµήτορα Σχολής
1. Το ειδικό σώµα των εκλεκτόρων για την εκλογή
Κοσµήτορα Σχολής απαρτίζεται από το σύνολο των
ειδικών σωµάτων των εκλεκτόρων για την εκλογή των
Προέδρων των Τµηµάτων που ανήκουν στη Σχολή, µε
τη σύνθεση που θα είχαν αυτά εάν επρόκειτο να γίνουν
εκλογές Προέδρων των Τµηµάτων.
2. Στη διαδικασία εκλογής Κοσµήτορα συµµετέχουν
οµοίως και τα µη αυτοδύναµα τµήµατα της σχολής.
3. Οι περιπτώσεις κένωσης της θέσης Κοσµήτορα, για
οποιονδήποτε λόγο, αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις και κατ’ αναλογία
των άρθρων 16 και 17 του παρόντος περί εκλογής των
πρυτανικών αρχών.
4. Κατά τα λοιπά, για την εκλογή Κοσµήτορα Σχολής
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις και κατ’ αναλογία
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 του παρόντος περί
εκλογής Προέδρου Τµήµατος.

ντή Μεταπτυχιακών Σπουδών αµέσως µετά τις πρώτες
εκλογές για εκλογή Προέδρου του Τµήµατος.
3. Κατά τα λοιπά, για την εκλογή ∆ιευθυντή Τοµέα και
∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών εφαρµόζονται οι
κείµενες διατάξεις και κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 20 του παρόντος περί εκλογής Προέδρου
Τµήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 23
Συµβούλια και Επιτροπές
Τα συµβούλια και οι επιτροπές που έχουν συσταθεί
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
νόµων, προεδρικών διαταγµάτων ή υπουργικών απο−
φάσεων έχουν ως εξής:
α) Επιτροπή Ερευνών [Άρθρο 4 της υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθµ. ΚΑ/679/22.8.1996].
β) Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ιοικητικού Προσωπικού
[Απόφαση υπ’ αριθµ. 1010/1.3.2000 (Β΄ 578)].
γ) Τεχνικό Συµβούλιο [υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.
Β1/610/16.10.1991 (Β΄ 850)]
δ) Επιτροπή ∆εοντολογίας (άρθρο 11 του ν. 3549/2007).
Τα συµβούλια και οι επιτροπές, που έχουν συστα−
θεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ. 4 του ν. 1268/1982
και 2 παρ. 2 εδαφ. β΄ περ. v όπως ισχύουν κάθε φορά,
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε απόφαση της Συγκλήτου
[έγκριση µε την υπ’ αριθµ. 108974/Β1/16.10.2002 υπουρ−
γική απόφαση (Β΄ 1376)] διατηρούνται σε ισχύ και είναι
τα ακόλουθα:
α) Οικονοµικό Συµβούλιο
β) Επιτροπή Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης
γ) Επιτροπή Εκδόσεων
δ) Περιφερειακά Συµβούλια Φοιτητικής Μέριµνας
ε) Συµβούλιο Κοσµητείας
στ) Επιτροπές Ανάπτυξης
ζ) Επιτροπή Απονοµής Μεταλλίων.
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Άρθρο 22
Εκλογή ∆ιευθυντή Τοµέα και ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών
Σπουδών
1. Ο απερχόµενος ∆ιευθυντής Τοµέα συγκαλεί τη Γε−
νική Συνέλευση του Τοµέα, µε θέµα την εκλογή νέου
∆ιευθυντή, έναν (1) το πολύ µήνα πριν από τη λήξη της
θητείας του, στον οποίο δεν περιλαµβάνονται οι µήνες
των θερινών διακοπών. Σε περίπτωση κωλύµατος του
απερχόµενου ∆ιευθυντή Τοµέα, η Γενική Συνέλευση του
Τοµέα συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος
στο οποίο εντάσσεται ο Τοµέας ή νόµιµο αναπληρωτή του.
Οι περιπτώσεις κένωσης της θέσης ∆ιευθυντή Τοµέα,
για οποιονδήποτε λόγο, αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις και κατ’ αναλογία µε τα προβλε−
πόµενα στο άρθρο 20 του παρόντος περί κένωσης της
θέσης Προέδρου Τµήµατος.
Αµέσως µετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας,
εκλέγεται Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή από µέλη
της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αναλαµβάνει στη
συνέχεια την πλήρη ευθύνη της διεξαγωγής της ψη−
φοφορίας. Η σχετική διαδικασία διευθύνεται από τον
Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος ορίζεται
από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και πρέπει να διαθέτει
την ιδιότητα του µέλους ∆.Ε.Π.
Για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, διεξα−
γωγής της ψηφοφορίας, καταµέτρησης ψηφοδελτίων,
διαπίστωσης του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και
υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, όπως επίσης
και για την απαιτούµενη προς εκλογή πλειοψηφία, εφαρ−
µόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20
του παρόντος περί εκλογής Προέδρου Τµήµατος.
2. Για κάθε Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο
τµήµα εκείνο του πανεπιστηµίου το οποίο έχει την ευ−
θύνη οργάνωσης και λειτουργίας Προγράµµατος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών, συνιστάται θέση ∆ιευθυντή Μετα−
πτυχιακών Σπουδών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(άρθρο 2 περ. δ’ του ν. 3685/2008).
Ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών τοποθετείται
µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ιευθυντής εκλέγεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και
των λευκών εκ των µελών της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν µυστικής
ψηφοφορίας. Σε περίπτωση µη εκλογής παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία του απερχόµενου ∆ιευθυντή και
η διαδικασία εκλογής επαναλαµβάνεται εντός µηνός.
Η διάρκεια της θητείας του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών
Σπουδών, είναι διετής.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται
οι απαιτούµενες διαδικασίες για τοποθέτηση ∆ιευθυ−
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Άρθρο 24
Οικονοµικό Συµβούλιο
1. Το Οικονοµικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Αντι−
πρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης,
ως Πρόεδρο, ένα µέλος ∆.Ε.Π. από κάθε σχολή που
ορίζεται από την Κοσµητεία ή το Συµβούλιο Κοσµητείας
της Σχολής µαζί µε τον αναπληρωτή του. Στο Οικονο−
µικό Συµβούλιο συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
ο Γραµµατέας, ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπη−
ρεσιών και ο Γενικός ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών.
Είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του Οικονοµικού Συµβουλίου
να προσκαλεί εκπροσώπους από τµήµατα που δεν είναι
ενταγµένα σε σχολές.
2. Ο ορισµός των µελών, του Αντιπροέδρου που ορί−
ζεται ένας εκ των µελών ∆.Ε.Π. του Συµβουλίου, του
γραµµατέα που ορίζεται ένας εκ των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, γίνεται
µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, η δε σχετική
διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη του
ιδρύµατος που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αντικατάστα−
ση µέλους ή του γραµµατέα του συµβουλίου για το
υπόλοιπο, µέχρι τη λήξη της θητείας του συµβουλίου,
χρονικό διάστηµα.
3. Η θητεία των µελών και του γραµµατέα του Οι−
κονοµικού Συµβουλίου ακολουθεί πλήρως εκείνη των
πρυτανικών αρχών.
4. Το συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, µετά από
πρόσκληση του προέδρου του, ο οποίος και καταρτίζει
την ηµερήσια διάταξη, ή µετά από σχετικό αίτηµα της
Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συµβουλίου του ιδρύµατος
επί συγκεκριµένων θεµάτων αρµοδιότητας του συµβουλίου.
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5. Το Οικονοµικό Συµβούλιο είναι αποκλειστικά και µόνο
συµβουλευτικό και εισηγητικό όργανο και εισηγείται στη
Σύγκλητο ή στο Πρυτανικό Συµβούλιο σε θέµατα που
αφορούν το συνολικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό
της οικονοµικής πολιτικής του ιδρύµατος, σε θέµατα που
αφορούν τον τακτικό προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε θέµατα που αφο−
ρούν στη συνολική οικονοµική διαχείριση του ιδρύµατος.
Έχει επίσης την ευθύνη της προετοιµασίας της ετήσιας
έκθεσης για τον οικονοµικό απολογισµό κάθε οικονοµι−
κού έτους και του προϋπολογισµού του επόµενου οικο−
νοµικού έτους, όπως επίσης και της εισηγητικής έκθε−
σης που συνοδεύει τον προϋπολογισµό και στην οποία
αποτυπώνεται η οικονοµική πολιτική του Ιδρύµατος µε
βάση και τα αξιολογικά στοιχεία που προκύπτουν από
την έκθεση του οικονοµικού απολογισµού.
Προκειµένου να εισηγηθεί σχετικά, συνεργάζεται µε
τις καθ’ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες του ιδρύµατος ή λοι−
πούς φορείς.
Οι εισηγήσεις του Οικονοµικού Συµβουλίου πραγµα−
τοποιούνται όταν αυτό ζητηθεί από τη Σύγκλητο ή το
Πρυτανικό Συµβούλιο του ιδρύµατος.
6. Το συµβουλευτικό και εισηγητικό έργο του Οικονο−
µικού Συµβουλίου, για θέµατα που αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο, δεν υποκαθιστά το έργο
και τις σχετικές αρµοδιότητες που από τις κείµενες
διατάξεις και τον Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχουν ανατεθεί στις καθ’
ύλη αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες, ή σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις έχουν ανατεθεί και ασκούνται από
άλλα όργανα ή υπηρεσίες του ιδρύµατος, οι οποίες, στα
πλαίσια των κειµένων διατάξεων, διατηρούν και ασκούν
τις αρµοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί.
7. Το Οικονοµικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον πρό−
εδρο του σε τακτική συνεδρίαση όποτε απαιτείται, εφό−
σον υπάρχουν θέµατα. Το Οικονοµικό Συµβούλιο, στο
πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 9 του παρόντος,
είναι δυνατόν να συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις
και µέσω τηλεδιάσκεψης.
8. Κατά τις συνεδριάσεις του συµβουλίου δύνανται,
κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος, να παρίστα−
νται ο προϊστάµενος της κεντρικής ∆ιεύθυνσης Οικονο−
µικών Υποθέσεων και οποιοδήποτε µέλος ή υπάλληλος
του ιδρύµατος προκειµένου να παράσχει οποιαδήποτε
πληροφορία ή στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για τη
διαµόρφωση της εισήγησης του.
9. Στις συνεδριάσεις του Οικονοµικού Συµβουλίου
τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του γραµµατέα του, τα
οποία συνοδεύουν τις εισηγήσεις του προς τη Σύγκλητο
ή το Πρυτανικό Συµβούλιο.
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όταν εισαχθούν φοιτητές.
3. Ο ορισµός των µελών, του Αντιπροέδρου που ορίζε−
ται ένας εκ των Προέδρων των Τµηµάτων του Συµβου−
λίου, καθώς και του γραµµατέα, που ορίζεται ένας εκ
των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στη σχολή,
γίνεται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, η δε
σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη
του ιδρύµατος που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή
η αντικατάσταση µέλους ή του γραµµατέα του Συµβου−
λίου για το υπόλοιπο, µέχρι την παύση λειτουργίας του
συµβουλίου, του χρόνου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου.
4. Το Συµβούλιο Κοσµητείας είναι αποκλειστικά και
µόνον εισηγητικό όργανο µε την επιφύλαξη των παρα−
πάνω οριζοµένων και εισηγείται προς τη Σύγκλητο ή το
Πρυτανικό Συµβούλιο για τα ακόλουθα κυρίως θέµατα:
α) την κατανοµή των κονδυλίων στα τµήµατα και τα
εργαστήρια
β) τη σύσταση νέων θέσεων µελών ∆.Ε.Π. µετά από
επεξεργασία των σχετικών προτάσεων των τµηµάτων
γ) την κατανοµή των χώρων της σχολής
δ) προτάσεις κτιριακής ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης
των χώρων της σχολής
ε) την προσφορά διατµηµατικών µαθηµάτων, τα οποία
και συντονίζει
στ) τη συγκρότηση συµβουλίων και επιτροπών, σύµ−
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τη µελέτη ή διεκ−
περαίωση συγκεκριµένων θεµάτων
ζ) για κάθε άλλο θέµα που ζητείται από τη Σύγκλητο
ή το Πρυτανικό Συµβούλιο του ιδρύµατος.
5. Ο πρόεδρος του συµβουλίου καταρτίζει την ηµερή−
σια διάταξη των εργασιών του συµβουλίου και µεριµνά
για την εφαρµογή των αποφάσεων.
Το συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, µετά από
πρόσκληση του προέδρου ή µετά από σχετικό αίτη−
µα της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συµβουλίου του
ιδρύµατος, για µελέτη και εισήγηση επί συγκεκριµένων
θεµάτων αρµοδιότητας του συµβουλίου.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 24
του παρόντος ισχύουν αναλογικά και για το Συµβούλιο
Κοσµητείας
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Άρθρο 26
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού, Ακαδηµαϊκού
Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης
1. Η κατά την υπ’ αριθµ. 108974/Β1/16.10.2002 υπουργική
απόφαση (Β’ 1376) Επιτροπή Προγραµµατισµού και Αξι−
ολόγησης (Ε.Π.Α.) µετονοµάζεται σε Επιτροπή Στρατη−
γικού Σχεδιασµού, Ακαδηµαϊκού Προγραµµατισµού και
Αξιολόγησης, διατηρώντας το ίδιο αρκτικόλεξο.
2. Η επιτροπή ασκεί έργο όπως αυτό προβλέπεται
αντίστοιχα στα άρθρα 32, 33 και 34 του παρόντος και
υποστηρίζεται στο έργο της από το Γραφείο Ελέγ−
χου Ποιότητας το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Οργανισµού ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του
ιδρύµατος. Με σχετική πράξη πρύτανη ορίζεται ο γραµ−
µατέας της.

Άρθρο 25
Συµβούλιο Κοσµητείας
1. Μέχρι να συγκροτηθούν και λειτουργήσουν, σύµφω−
να µε τις κείµενες διατάξεις, Κοσµητείες των Σχολών
του ιδρύµατος, λειτουργεί σε κάθε Σχολή Συµβούλιο
Κοσµητείας.
Το ανωτέρω Συµβούλιο καταργείται αυτοδίκαια µε
την, κατά τα ανωτέρω, συγκρότηση και λειτουργία της
Κοσµητείας κάθε Σχολής.
2. Μέλη κάθε Συµβουλίου Κοσµητείας είναι οι Πρόε−
δροι των Τµηµάτων της οικείας Σχολής, ο Αναπληρωτής
Προέδρου του Τµήµατος του οποίου ο Πρόεδρος ορίζε−
ται ως Πρόεδρος του Συµβουλίου και ένας εκπρόσωπος
των φοιτητών από κάθε Τµήµα, εφόσον έχουν εισαχθεί
σε αυτά φοιτητές. Η υπόδειξη των εκπροσώπων των
φοιτητών γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 10 του παρόντος.
Ειδικά στην περίπτωση πανεπιστηµιακής µονάδας,
όπου υπάρχουν τµήµατα εκτός σχολής, στο οικείο Συµ−
βούλιο Κοσµητείας συµµετέχουν και οι πρόεδροι αυτών,
καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε φοιτητικού συλλόγου,

Άρθρο 27
Επιτροπή Εκδόσεων
1. Η Επιτροπή Εκδόσεων απαρτίζεται από τον Αντι−
πρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως
πρόεδρο και από τέσσερα (4) µέλη ∆.Ε.Π.
2. Ο ορισµός των µελών, του προέδρου και του γραµ−
µατέα αυτής γίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου, η δε
σχετική πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη του ιδρύ−
µατος του και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία γίνεται η αντικατάσταση µελών αυτής.
3. Έργο της Επιτροπής Εκδόσεων είναι αυτό που προ−
βλέπεται στο άρθρο 64 του παρόντος, για την εκπλήρω−
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ση του οποίου συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
και όργανα του ιδρύµατος.
Η Επιτροπή Εκδόσεων είναι αποκλειστικά και µόνο
συµβουλευτικό και εισηγητικό όργανο προς τη Σύγκλητο
και το Πρυτανικό Συµβούλιο του πανεπιστηµίου.
4.Κατά τις συνεδριάσεις της ανωτέρω επιτροπής δύ−
ναται, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος, να
παρίστανται ο προϊστάµενος της κεντρικής ∆ιεύθυν−
σης ∆ηµοσίων – ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ηµοσιευµάτων
και οποιοδήποτε µέλος ή υπάλληλος του ιδρύµατος
προκειµένου να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία
ή στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για τη διαµόρφωση
της εισήγησης του.

sis
.g
r

του συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται ένας
εκ των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετεί στην έδρα
της οικείας πανεπιστηµιακής µονάδας.
2. Τα µέλη του συµβουλίου και ο γραµµατέας, µετά
των αναπληρωτών τους, καθώς και ο πρόεδρος ορίζο−
νται µε πράξη του Πρύτανη που δεν δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αντικατάσταση
προέδρου, µέλους ή του γραµµατέα του συµβουλίου
για το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη της θητείας του χρονικό
διάστηµα.
3. Η θητεία των µελών και του γραµµατέα του συµ−
βουλίου είναι τριετής.
4. Το συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα έστω και εάν δεν
υποδειχθεί έγκαιρα ο εκπρόσωπος των φοιτητών.
5. Το συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση µετά από
πρόσκληση του προέδρου του, ο οποίος καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη ή µετά από σχετικό αίτηµα της Συ−
γκλήτου ή του Πρυτανικού Συµβουλίου του ιδρύµατος.
6. Το Πρυτανικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση των
Περιφερειακών Συµβουλίων Φοιτητικής Μέριµνας, καθο−
ρίζει το σύστηµα αποτίµησης των κριτηρίων σίτισης και
στέγασης των φοιτητών του ιδρύµατος και το σχετικό
τρόπο επιλογής τους.
7. Έργο του Συµβουλίου είναι:
α) Η κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων για σίτιση και
στέγαση στην οικεία έδρα της πανεπιστηµιακής µονά−
δας, καθώς και η µέριµνα για κάθε θέµα που αφορά τη
σίτιση−στέγαση των φοιτητών της οικείας πανεπιστηµι−
ακής µονάδας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισµό, προκύπτει µε βάση τις αποφάσεις
των αρµοδίων οργάνων διοίκησης του ιδρύµατος και
τις σχετικές ισχύουσες γενικές διατάξεις.
β) Το συµβούλιο, µετά από εισήγηση των αρµοδίων
υπηρεσιών των φοιτητικών κατοικιών ή του υπεύθυνου
του συµβαλλόµενου ξενοδοχείου, εκτιµά το ύψος των
ζηµιών που προκαλούνται στις φοιτητικές κατοικίες ή
στο συµβαλλόµενο ξενοδοχείο από υπαιτιότητα των
οικοτρόφων και εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο
για τον καταλογισµό τους.
γ) Το συµβούλιο εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο
την αποµάκρυνση των φοιτητών από τις φοιτητικές κα−
τοικίες ή το συµβαλλόµενο ξενοδοχείο σε περίπτωση
παραβίασης του κανονισµού λειτουργίας τους.
δ) Το συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα ελέγχου της
τήρησης των όρων της σύµβασης ενοικίασης ξενοδο−
χείου και της εισήγησης προς το Πρυτανικό Συµβούλιο
ή τη Σύγκλητο περί λήψης µέτρων σε περιπτώσεις µη
τήρησης των όρων αυτών.
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Άρθρο 28
Επιτροπή Απονοµής Μεταλλίων
1. Έργο της Επιτροπής Απονοµής Μεταλλίων του Πα−
νεπιστηµίου Αιγαίου είναι η εισήγηση προς τη Σύγκλητο
της απονοµής µέχρι τριών (3) µεταλλίων, στο τέλος
κάθε έτους.
2. Η Επιτροπή είναι εξαµελής και αποτελείται από τρία
(3) µέλη ∆.Ε.Π., έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών, έναν
(1) εκπρόσωπο του Συλλόγου ∆ιοικητικού Προσωπικού
και ένα (1) εκπρόσωπο των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
τον οποίο ορίζουν οι δύο κατηγορίες από κοινού.
Τα µέλη της επιτροπής, ο πρόεδρος και ο γραµµατέας
της ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, η δε σχετική
πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη του ιδρύµατος που
δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία γίνεται η αντικατάσταση µελών
αυτής για το υπόλοιπο της θητείας της.
Ο εκπρόσωπος των φοιτητών προτείνεται από κοινού
από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους του ιδρύµατος,
ενώ οι υπόλοιποι εκπρόσωποι σύµφωνα µε τα προβλε−
πόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του
παρόντος.
3. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι αντίστοιχη
της θητείας των πρυτανικών αρχών, µε την οποία κάθε
φορά συγχρονίζεται.
4. Η ανωτέρω επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση
µετά από πρόσκληση του οικείου προέδρου, ο οποίος
και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ή µετά από σχετι−
κό αίτηµα της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συµβουλίου
του ιδρύµατος επί συγκεκριµένων θεµάτων αρµοδιότη−
τας της επιτροπής.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 24
του παρόντος ισχύουν αναλογικά και για την εν λόγω
επιτροπή.
6. Κριτήρια για την πρόταση απονοµής µεταλλίου εί−
ναι η προσφορά θετικής υπηρεσίας στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου, στην εκπαίδευση, στην επιστήµη, στην κοινωνία
γενικότερα ή συνδυασµός των προηγουµένων. Υποψήφι−
οι µπορούν να είναι προσωπικότητες από τον ελληνικό
ή διεθνή χώρο που έχουν συνεισφέρει στην ανθρωπό−
τητα, την επιστήµη ή την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
και έρευνα.

Άρθρο 30
Επιτροπή ∆εοντολογίας
1. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 3549/2007 Επιτροπή ∆εοντολογίας έχει ως έργο
τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρµογής των κα−
νόνων δεοντολογίας από όλα τα µέλη του ιδρύµατος.
Αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέ−
σεων, ως Πρόεδρο, τους Κοσµήτορες των Σχολών και
τους Προέδρους των ανεξαρτήτων Τµηµάτων.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του
Προέδρου ή µετά από γραπτό αίτηµα του 1/2 των µε−
λών της, όταν τίθεται ζήτηµα παράβασης κανόνων της
ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. Επίσης, κάθε µέλος της
πανεπιστηµιακής κοινότητας δικαιούται να προσφύγει
στην Επιτροπή, επικαλούµενο προσβολή κανόνων ή
αρχών δεοντολογίας εκ µέρους µέλους του ιδρύµα−
τος. Η Επιτροπή καλεί τον εγκαλούµενο να εκθέσει τις
απόψεις του, προσκοµίζοντας κάθε νόµιµο αποδεικτικό
µέσο προς υπεράσπισή του. Στη συνέχεια η Επιτροπή
συντάσσει πόρισµα περί της βασιµότητας της καταγ−
γελίας, το οποίο διαβιβάζει στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος
καλεί εκ νέου τον εγκαλούµενο και, αφού λάβει υπόψη

Άρθρο 29
Περιφερειακό Συµβούλιο Φοιτητικής Μέριµνας
1. Στην έδρα κάθε πανεπιστηµιακής µονάδας, συ−
µπεριλαµβανοµένης και της έδρας του ιδρύµατος, λει−
τουργεί Περιφερειακό Συµβούλιο Φοιτητικής Μέριµνας
(Π.Σ.Φ.Μ.) που απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο Τµήµατος
που λειτουργεί στην έδρα της οικείας πανεπιστηµιακής
µονάδας ως πρόεδρο, αναπληρούµενο από το νόµιµο
αναπληρωτή του, δύο διοικητικούς υπαλλήλους αρµό−
διους για θέµατα φοιτητικής µέριµνας µε τους ανα−
πληρωτές τους που υπηρετούν στην έδρα της οικείας
πανεπιστηµιακής µονάδας και έναν εκπρόσωπο των
φοιτητών της έδρας της πανεπιστηµιακής µονάδας µε
τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από κοινού από
τα ∆.Σ. των οικείων φοιτητικών Συλλόγων. Γραµµατέας
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το πόρισµα της Επιτροπής, επιβάλλει κατά περίπτωση
κυρώσεις. Αν η Επιτροπή εκδώσει απαλλακτικό πόρισµα,
η Σύγκλητος δύναται να ζητήσει µε πλειοψηφία του 1/3
των µελών της και εντός µηνός από την κοινοποίηση
του πορίσµατος, τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον
της προκείµενης να ληφθεί οριστική απόφαση.
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Άρθρο 31
Γενικές διατάξεις
1. Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και οι κανόνες λειτουρ−
γίας των συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος, καθορί−
ζονται στις διατάξεις του παρόντος. Συµπληρωµατικά,
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιοι−
κητικής ∆ιαδικασίας.
2. Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και οι κανόνες λειτουρ−
γίας των εν λόγω συµβουλίων και επιτροπών του πα−
ρόντος καθορίζονται στις διατάξεις ή στις κανονιστικές
πράξεις µε τις οποίες αυτά έχουν συσταθεί καθώς και
στον παρόντα Κανονισµό. Συµπληρωµατικώς, εφαρµό−
ζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας.

τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο ΣΤ΄ του παρόντος.
Η κατανοµή ή ανακατανοµή των πόρων του Προγράµ−
µατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κάθε έτους, διεξάγεται µε
βάση το σχεδιασµό που έχει γίνει για την ανάπτυξη των
έργων υποδοµής του ιδρύµατος (στοιχείο γ΄).
3. Ο κατά τα ανωτέρω προγραµµατισµός δραστηρι−
οτήτων και ανάπτυξης πραγµατοποιείται υποχρεωτικά
σε επίπεδο πανεπιστηµίου και σε επίπεδο σχολής και
τµήµατος.
Ο προγραµµατισµός σε επίπεδο σχολής και τµήµατος
περιλαµβάνει, κατ’ αναλογία, όλα τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θέµατα, εκτός του α΄.
Ο προγραµµατισµός του πανεπιστηµίου αλληλεπιδρά
µε τους επιµέρους προγραµµατισµούς των σχολών και
τµηµάτων. Ο προγραµµατισµός της κάθε σχολής και
του κάθε τµήµατος λαµβάνεται υπόψη για τη διαµόρ−
φωση του αντίστοιχου προγραµµατισµού σε επίπεδο
πανεπιστηµίου, ταυτόχρονα όµως οφείλει να είναι εναρ−
µονισµένος µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που
καθορίζει ο προγραµµατισµός του πανεπιστηµίου.
Ο επιχειρησιακός προγραµµατισµός του πανεπιστηµί−
ου αποφασίζεται σε ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου,
η οποία πραγµατοποιείται πριν από την υποβολή του
προγραµµατισµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Οι προγραµµατισµοί των σχολών και των τµηµάτων
αποφασίζονται σε ειδική συνεδρίαση της αντίστοιχης
Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγµατοποιείται κατά
το µήνα Ιούνιο του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους,
από την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο προγραµµατισµός.
4. Η Ε.Π.Α., όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος,
λειτουργεί σε µόνιµη βάση και έχει ως έργο την προε−
τοιµασία των σχετικών εισηγήσεων προς τη Σύγκλητο
ή τις Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων, κατά περί−
πτωση. Παράλληλα, έχει και την ευθύνη της συνεχούς
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του προ−
γραµµατισµού και της υποβολής προτάσεων προς τα
αρµόδια όργανα, είτε για διορθωτικές αλλαγές επί των
προγραµµατισµών, είτε για λήψη πρόσθετων µέτρων
για την αποτελεσµατική υλοποίηση τους, ανάλογα µε
τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση
των σχετικών δεδοµένων.
Έχει, επιπλέον, την ευθύνη της ετοιµασίας της ειση−
γητικής έκθεσης απολογισµού προς τον Πρύτανη του
ιδρύµατος ή τον Πρόεδρο του Τµήµατος, κατά περί−
πτωση, όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 33, όπως
επίσης και της ετοιµασίας και παρουσίασης της κατά
περίπτωση έκθεσης αξιολόγησης, όπως ορίζεται κα−
τωτέρω στο άρθρο 34. Επίσης έχει και την ευθύνη της
ετοιµασίας της εισήγησης προς τα αρµόδια όργανα και
της µελέτης εφαρµογής για τη διαµόρφωση συστήµα−
τος κριτηρίων αξιολόγησης και δεικτών απόδοσης, όπως
επίσης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 34.
5. Οι προδιαγραφές, η µορφή και οι εξειδικεύσεις του
Στρατηγικού, Επιχειρησιακού και Λειτουργικού Προ−
γραµµατισµού καθορίζονται µε αποφάσεις και οδηγίες
της Συγκλήτου.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ − ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ −
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 32
Στρατηγικός, Επιχειρησιακός και Λειτουργικός
Προγραµµατισµός
1. Οι συνολικές δραστηριότητες του πανεπιστηµίου,
όπως επίσης και η αναπτυξιακή του πορεία, πραγµατο−
ποιούνται µε βάση σχετικό προγραµµατισµό, σύµφωνα
και µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων και ο ανα−
πτυξιακός σχεδιασµός του πανεπιστηµίου περιλαµβάνει
τον καθορισµό ή τον επανακαθορισµό της αποστολής
του, τον καθορισµό ή τον επανακαθορισµό στόχων, την
αναζήτηση των προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων
και το γενικό σχεδιασµό της πορείας υλοποίησης των εν
λόγω στόχων. Ο προγραµµατισµός εντάσσεται σε δρά−
σεις µε βάση τρία χρονικά πλαίσια, ως ακολούθως:
α) Στρατηγικός προγραµµατισµός, µε χρονικό ορίζο−
ντα δέκα (10) ακαδηµαϊκών ετών.
β) Επιχειρησιακός προγραµµατισµός, µε χρονικό ορί−
ζοντα τεσσάρων (4) ακαδηµαϊκών ετών.
γ) Λειτουργικός προγραµµατισµός, µε χρονικό ορίζο−
ντα ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους.
3. Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του Πα−
νεπιστηµίου περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα:
α) Την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών µονά−
δων του ιδρύµατος, σχολών και τµηµάτων.
β) Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ιδρύ−
µατος, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τον αριθµό
των φοιτητών.
γ) Την ανάπτυξη των έργων υποδοµής του ιδρύµατος.
δ) Το γενικό καθορισµό των κατευθύνσεων της ερευ−
νητικής δραστηριότητας.
ε) Την ανάπτυξη προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών.
στ) Την αλληλεπίδραση ανάµεσα στο ίδρυµα και το
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον του.
ζ) Την αναζήτηση πρόσθετων πόρων για την υποστή−
ριξη της αναπτυξιακής του ακαδηµαϊκής προοπτικής.
η) Τις συνεργασίες του ιδρύµατος στο διεθνές επίπεδο.
θ) Την αξιοποίηση και την εσωτερική κατανοµή των
πόρων του ιδρύµατος.
Οι περιπτώσεις γ΄, ζ΄ και θ΄ του λειτουργικού προγραµ−
µατισµού µε χρονικό ορίζοντα ενός ακαδηµαϊκού έτους
εξειδικεύονται µε τη µορφή του Τακτικού Προϋπολογι−
σµού και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για
το οικονοµικό έτος που αρχίζει κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό
έτος το οποίο αφορά ο προγραµµατισµός, σύµφωνα µε

Άρθρο 33
Απολογισµός
1. Της διαδικασίας του προγραµµατισµού προηγείται
σε κάθε περίπτωση η διαδικασία απολογισµού της πο−
ρείας και του βαθµού υλοποίησης του προηγούµενου
αντίστοιχου προγραµµατισµού.
2. Ο απολογισµός σε επίπεδο πανεπιστηµίου πραγµα−
τοποιείται κατά τους µήνες Μάιο ή Ιούνιο πριν από τον
επόµενο προγραµµατισµό, εκτός εάν πρόκειται για τον
ετήσιο απολογισµό, ο οποίος πραγµατοποιείται κατά
την ίδια ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου κατά την
οποία πραγµατοποιείται και ο προγραµµατισµός του
εποµένου ακαδηµαϊκού έτους.
3. Ο απολογισµός σε επίπεδο τµήµατος πραγµατοποι−
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είται κατά τους µήνες Μάρτιο ή Απρίλιο πριν από τον
επόµενο προγραµµατισµό, εκτός εάν πρόκειται για τον
ετήσιο απολογισµό, ο οποίος πραγµατοποιείται κατά
την ίδια ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά
την οποία πραγµατοποιείται και ο προγραµµατισµός
του εποµένου ακαδηµαϊκού έτους.
4. Η έκθεση απολογισµού συντάσσεται και παρουσιά−
ζεται κατά περίπτωση από τον Πρύτανη του ιδρύµατος
ή από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, ύστερα από σχετική
εισηγητική έκθεση της Ε.Π.Α. Η έκθεση απολογισµού δεν
τίθεται σε ψηφοφορία προς έγκριση στο αντίστοιχο
όργανο, αλλά αποτελεί ειδικής βαρύτητας στοιχείο για
τη διαµόρφωση του επόµενου προγραµµατισµού.
5. Από τη διαδικασία απολογισµού συνάγονται συµπε−
ράσµατα ως προς τα εξής θέµατα:
α) Ως προς το βαθµό στον οποίο ο αντίστοιχος προ−
γραµµατισµός ήταν σε ορθή κατεύθυνση, µε όρους στο−
χοθεσίας και εφικτότητας, καθώς και η ανάδειξη των
σηµείων που πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν κατά τον
επόµενο προγραµµατισµό.
β) Ως προς το βαθµό στον οποίο ικανοποιήθηκαν οι
απαιτούµενες για την υλοποίηση του προγραµµατισµού
προϋποθέσεις, όσον αφορά τα µέσα και τις υποδοµές
και τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο µέλλον.
γ) Ως προς το βαθµό στον οποίο ανταποκρίθηκαν στις
απαιτήσεις του προγραµµατισµού και συνέβαλαν στην
υλοποίηση του οι εµπλεκόµενες οντότητες, στις οποίες
περιλαµβάνονται τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσε−
ων, τα όργανα διοίκησης, τα λοιπά παράλληλα όργανα
(συµβούλια και επιτροπές), οι υπηρεσίες του ιδρύµατος
(στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο οι διοικητικές όσο
και οι λοιπές, όπως οι Βιβλιοθήκες) και το κάθε µέλος
της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
6. Οι προδιαγραφές, η µορφή και οι εξειδικεύσεις του
απολογισµού καθορίζονται µε αποφάσεις και οδηγίες
της Συγκλήτου.

διατάξεις περί αξιολόγησης του ν. 3374/2005.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Άρθρο 35
Τακτικός Προϋπολογισµός Πανεπιστηµίου
1. Ο Τακτικός Προϋπολογισµός του Πανεπιστηµίου
υποβάλλεται στη Σύγκλητο για έγκριση από τις αρµόδι−
ες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύµατος, εγκρίνεται από
αυτή το αργότερο µέχρι το δεύτερο δεκαήµερο µηνός
Οκτωβρίου, που προηγείται του οικονοµικού έτους στο
οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός, µε βάση και την
ετήσια έκθεση του Οικονοµικού Συµβουλίου.
2. Στην ετήσια έκθεση περιλαµβάνεται, ως ειδικό κε−
φάλαιο, ο οικονοµικός απολογισµός του προηγουµένου
έτους, στον οποίο συνοψίζονται τα στοιχεία που απεικο−
νίζουν την οικονοµική πολιτική του ιδρύµατος. Υπό την
έννοια αυτή, ο εν λόγω οικονοµικός απολογισµός δεν
σχετίζεται µε τον προβλεπόµενο από τις διαδικασίες
περί δηµοσίου λογιστικού ετήσιο απολογισµό οικονο−
µικής διαχείρισης, η υποβολή του οποίου προς έγκριση
γίνεται κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Η παρουσίαση του Τακτικού Προϋπολογισµού στην
ετήσια έκθεση του Οικονοµικού Συµβουλίου γίνεται τόσο
µε την απαιτούµενη, κατά τις διατάξεις του δηµόσιου
λογιστικού, µορφή, όσο και µε ειδική κωδικοποίηση των
εσόδων και των εξόδων κατά µεγάλες οµάδες κωδικών
αριθµών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποτύπωση της
οικονοµικής πολιτικής του ιδρύµατος στον Τακτικό Προ−
ϋπολογισµό.
4. Στην κατά τα ανωτέρω ειδική κωδικοποίηση θα
πρέπει να παρουσιάζονται τα διαθέσιµα συγκριτικά
στοιχεία των δύο αµέσως προηγούµενων οικονοµικών
ετών, όπως επίσης και οι εσωτερικές κατανοµές της
κάθε οµάδας δαπανών κατά τµήµα, όπου τούτο είναι
δυνατόν.
5. Κατά την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισµού,
θα πρέπει να διασφαλίζεται αποτελεσµατικά το στοι−
χείο της αποκέντρωσης µε τη µεταφορά του µέγιστου
δυνατού ποσού πιστώσεων από κωδικούς αριθµούς της
κεντρικής διοίκησης στους κωδικούς αριθµούς επιχο−
ρήγησης των τµηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των
σχετικών απολογιστικών στοιχείων.

Άρθρο 34
Αξιολόγηση
1. Η διαδικασία προγραµµατισµού και απολογισµού
ολοκληρώνεται µε τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία
κατά κύριο λόγο συνίσταται στην κωδικοποίηση των
συµπερασµάτων που αφορούν το θέµα γ΄, όπως ανα−
λύεται αυτό στην παρ.5 του άρθρου 33 του παρόντος
περί απολογισµού.
Την ευθύνη για την κωδικοποίηση των εν λόγω συµπε−
ρασµάτων έχει η Ε.Π.Α., που ετοιµάζει για το σκοπό αυτό
σχετική έκθεση αξιολόγησης την οποία και παρουσιάζει
κατά περίπτωση στη Σύγκλητο ή στην αντίστοιχη Γενική
Συνέλευση, ταυτόχρονα µε τη συζήτηση του επόµενου
απολογισµού.
Η έκθεση αξιολόγησης της Ε.Π.Α., συνοδευόµενη από
τα πλήρη πρακτικά της Συγκλήτου ή της αντίστοιχης Γε−
νικής Συνέλευσης, αποτελεί το επίσηµο κείµενο αξιολό−
γησης του πανεπιστηµίου, ή του αντίστοιχου τµήµατος,
για τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται.
2. Τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης συνεκτιµώ−
νται ως στοιχεία διαφοροποίησης από τα κατά περί−
πτωση αρµόδια όργανα, τόσο κατά τις εσωτερικές δια−
δικασίες κατανοµής πόρων και θέσεων προσωπικού, όσο
και κατά τον καθορισµό εσωτερικών προτεραιοτήτων
σε επίπεδο πανεπιστηµίου ή σε επίπεδο τµήµατος.
Η Σύγκλητος και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων
µπορούν να διαµορφώσουν σύστηµα κριτηρίων αξιολό−
γησης και δεικτών απόδοσης, τα οποία θα χρησιµεύουν
για την ποσοτική αποτύπωση των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης. Η Ε.Π.Α. έχει την ευθύνη της προετοιµα−
σίας της σχετικής εισήγησης.
4. Οι προδιαγραφές, η µορφή και οι εξειδικεύσεις της
αξιολόγησης καθορίζονται µε αποφάσεις και οδηγίες
της Συγκλήτου.
5. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις
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Άρθρο 36
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Πανεπιστηµίου
1. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων εγκρίνεται
από τη Σύγκλητο στην επόµενη συνεδρίαση από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης του από το Υπουργείο Παιδεί−
ας, µε βάση την ετήσια κοινή έκθεση του Οικονοµικού
και του Τεχνικού Συµβουλίου.
2. Στην εν λόγω ετήσια έκθεση, στην οποία θα φαί−
νεται ότι ο ετήσιος προγραµµατισµός εξυπηρετεί το
µακροχρόνιο προγραµµατισµό ανάπτυξης των έργων
υποδοµής του ιδρύµατος, περιλαµβάνονται τα εξής
στοιχεία για τα διάφορα έργα του ιδρύµατος:
α) Συνοπτική περιγραφή του έργου, περιλαµβανοµένης
και συνοπτικής αναφοράς σκοπιµότητας, και πλήρης
ονοµασία εργολήπτη
β) Συνολικός προϋπολογισµός έργου
γ) Χρονολογία έναρξης του έργου
δ) Προβλεπόµενη χρονολογία ολοκλήρωσης του έργου
ε) Σύνολο χρηµατοδότησης του έργου µέχρι 31 ∆ε−
κεµβρίου προηγουµένου οικονοµικού έτους
στ) Ποσοστό πραγµατοποιηθέντος έργου µέχρι 31
∆εκεµβρίου προηγουµένου οικονοµικού έτους
ζ) Σύνολο χρηµατοδότησης του έργου κατά το προ−
ηγούµενο οικονοµικό έτος
η) Ποσοστό πραγµατοποιηθέντος έργου κατά το προ−
ηγούµενο οικονοµικό έτος
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θ) Ζητηθείσα πίστωση για το τρέχον οικονοµικό έτος
ι) Εγκριθείσα πίστωση για το τρέχον οικονοµικό έτος
ια) Προβλεπόµενο προς πραγµατοποίηση ποσοστό
του έργου κατά το τρέχον οικονοµικό έτος
ιβ) Συνοπτική περιγραφή του προς πραγµατοποίηση
έργου κατά το τρέχον οικονοµικό έτος
ιγ) Υπολειπόµενο προς πραγµατοποίηση ποσοστό
έργου µετά το τρέχον οικονοµικό έτος
ιδ) Συνοπτική περιγραφή του υπολειπόµενου προς
πραγµατοποίηση έργου µετά το τρέχον οικονοµικό έτος
ιε) Υπόλοιπο διαθέσιµης πίστωσης µετά το τρέχον
οικονοµικό έτος
ιστ) Εκτίµηση απαιτούµενης πίστωσης για την ολοκλή−
ρωση του έργου µετά το τρέχον οικονοµικό έτος
ιζ) Εκτίµηση αναθεώρησης του προϋπολογισµού του έργου.
3. Στην κατά τα ανωτέρω ετήσια έκθεση περιλαµβάνο−
νται τα ακόλουθα στοιχεία για τις προγραµµατιζόµενες
µελέτες:
α) Συνοπτική περιγραφή του έργου στο οποίο ανα−
φέρεται η µελέτη, περιλαµβανοµένης και συνοπτικής
αναφοράς σκοπιµότητας, του προβλεπόµενου συνολικού
προϋπολογισµού του έργου και του προβλεπόµενου
χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσής του
β) Ονοµασία αναδόχου της µελέτης και αναφορά της
διαδικασίας µε την οποία έγινε η ανάθεση
γ) Συνολικός προϋπολογισµός µελέτης
δ) Χρονολογία έναρξης της µελέτης
ε) Προβλεπόµενη χρονολογία ολοκλήρωσης της µελέτης
στ) Σύνολο χρηµατοδότησης της µελέτης µέχρι 31
∆εκεµβρίου του προηγουµένου οικονοµικού έτους
ζ) Σύνολο χρηµατοδότησης της µελέτης κατά το προ−
ηγούµενο οικονοµικό έτος
η) Ζητηθείσα πίστωση για το τρέχον οικονοµικό
έτος
θ) Εγκριθείσα πίστωση για το τρέχον οικονοµικό έτος
ι) Υπόλοιπο διαθέσιµης πίστωσης µετά το τρέχον οι−
κονοµικό έτος
ια) Εκτίµηση απαιτούµενης πίστωσης για την ολοκλή−
ρωση της µελέτης µετά το τρέχον οικονοµικό έτος
ιβ) Εκτίµηση αναθεώρησης του προϋπολογισµού της
µελέτης.
4. Στην κατά τα ανωτέρω ετήσια έκθεση περιλαµβά−
νονται τα εξής στοιχεία για τις προβλεπόµενες δαπάνες
εξοπλισµών:
α) Κατανοµή των δαπανών ανά ακαδηµαϊκή µονάδα
και ανά υπηρεσία
β) Αναφορά, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων δα−
πανών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία
τριετία, συνολικά και αναλυτικά κατ’ έτος
γ) Στην περίπτωση των δαπανών των υπηρεσιών, χω−
ριστή ειδική αναφορά των δαπανών που τελικά χρη−
σιµοποιήθηκαν από τµήµατα, µε ειδική αναφορά κατά
τµήµα
δ) Περιγραφή της πράξης που αντιστοιχεί σε κάθε
δαπάνη και συνοπτική αναφορά σκοπιµότητας
ε) Καταγραφή όλων των σχετικών πράξεων µε τις
αντίστοιχες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά την
αµέσως προηγούµενη τριετία, µε ανάλογη συνοπτική
αναφορά σκοπιµότητας
5. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί το Πρυτανικό Συµβούλιο
για ανακατανοµή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύ−
σεων σύµφωνα µε την πορεία υλοποίησης των έργων.
6. Τροποποιήσεις του Προϋπολογισµού εγκρίνονται
από το Πρυτανικό Συµβούλιο.
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του µηνός Ιανουαρίου.
2. Το πλαίσιο προϋπολογισµού περιλαµβάνει το σύνο−
λο των προβλεπόµενων δαπανών του τµήµατος για το
συγκεκριµένο οικονοµικό έτος. Οι δαπάνες αναλύονται
σε τρεις κατηγορίες, µε βάση την προέλευση της χρη−
µατοδότησης από την οποία θα καλυφθούν, ως εξής:
α) ∆απάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από την τα−
κτική επιχορήγηση του τµήµατος από το πανεπιστήµιο
β) ∆απάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από τους
λοιπούς κωδικούς αριθµούς του Τακτικού Προϋπολογι−
σµού του πανεπιστηµίου
γ) ∆απάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από το
Π.∆. Ε και ειδικότερα από τους Κ.Α. που αφορούν την
απευθείας χρηµατοδότηση των τµηµάτων για δαπάνες
εξοπλισµών.
δ) ∆απάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από άλ−
λους Κ.Α. του Π.∆.Ε.
ε) ∆απάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από άλλες
πηγές εκτός Τακτικού Προϋπολογισµού και Π.∆.Ε. είτε
εντός είτε εκτός Πανεπιστηµίου Αιγαίου
3. Το πλαίσιο προϋπολογισµού του Τµήµατος έχει εξ
ορισµού σηµαντική ελαστικότητα, καθώς δεν αποτελεί
προϋπολογισµό µε την τυπική έννοια. Εν τούτοις παρέ−
χει το αναγκαίο πλαίσιο, τόσο για τον προγραµµατισµό
των δαπανών ενός τµήµατος, όσο και για την αποτελε−
σµατικότερη διαχείριση των πόρων του.
4. Κατά την ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
υποβάλλεται από τον πρόεδρο προς έγκριση η ετήσια
έκθεση οικονοµικού απολογισµού για το προηγούµενο
οικονοµικό έτος. Στην έκθεση καταγράφονται και ανα−
λύονται όλα τα στοιχεία σχετικά µε τις δαπάνες του
προηγουµένου οικονοµικού έτους, µε κατάταξη των δα−
πανών σε κατηγορίες ανάλογες µε τις προβλεπόµενες
για το πλαίσιο προϋπολογισµού.
5. Το πλαίσιο προϋπολογισµού και η ετήσια έκθεση
οικονοµικού απολογισµού κάθε τµήµατος κοινοποιού−
νται στο Οικονοµικό Συµβούλιο.

Pr
os

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 38
∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.)
1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. είναι δηµόσιοι λειτουργοί και απο−
λαµβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση
των διδακτικών, ερευνητικών καθηκόντων τους, σύµφω−
να µε την κείµενη νοµοθεσία.
Τα µέλη ∆.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν δι−
δακτικό, ερευνητικό−επιστηµονικό και διοικητικό έργο.
Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει διδασκαλία προ−
πτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, οργάνωση,
επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, συµµετοχή σε
φροντιστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια, διεξαγωγή
εξετάσεων, αξιολόγηση φοιτητών καθώς και εποπτικά
καθήκοντα κατά την εξεταστική διαδικασία. Είναι δυνα−
τή, επίσης, η παροχή διδακτικού έργου σε µεταπτυχιακό
ή προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών άλλων τµηµάτων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µετά από έγκριση της Γε−
νικής Συνέλευσης του Τµήµατος στο οποίο ανήκει το
µέλος ∆.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή, το προσφερόµενο
διδακτικό έργο προσµετράται στο αναλογικό διδακτικό
έργο του µέλους ∆.Ε.Π.
Το ερευνητικό – επιστηµονικό έργο των µελών ∆.Ε.Π.
περιλαµβάνει την εκπόνηση βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας, τη συµµετοχή ή τη διοίκηση ερευνητικών προ−
γραµµάτων, την παροχή επιστηµονικού συµβουλευτικού
έργου σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την επίβλε−
ψη – καθοδήγηση πτυχιακών εργασιών µεταπτυχιακών
διατριβών εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει τη συµµετοχή σε

Άρθρο 37
Πλαίσιο Προϋπολογισµού Τµηµάτων
1. Η Γενική Συνέλευση κάθε τµήµατος καταρτίζει πλαί−
σιο προϋπολογισµού του τµήµατος το αργότερο µέχρι
το τέλος Ιανουαρίου του οικονοµικού έτους στο οποίο
αναφέρεται ο προϋπολογισµός και πάντως πριν από την
προγραµµατισµένη τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου
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όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, δηλαδή,
µεταξύ άλλων, Γενική Συνέλευση Τοµέα, Γενική Συνέ−
λευση Τµήµατος, Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης,
∆ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος, Συµβούλιο του Ειδικού
Λογαριασµού Έρευνας, το Πρυτανικό Συµβούλιο και τη
Σύγκλητο. Επίσης περιλαµβάνει τη συµµετοχή σε επι−
τροπές, συµβούλια, οµάδες εργασίας του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, την κατοχή θέσης ∆ιευθυντή Εργαστηρίου, ∆ι−
ευθυντή Τοµέα, Προέδρου Τµήµατος, Κοσµήτορα Σχο−
λής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, τη συµµετοχή σε εκλεκτο−
ρικά σώµατα και εισηγητικές επιτροπές Τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και άλλων Τµηµάτων, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα µέλη ∆.Ε.Π. υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς
τις υπηρεσίες τους. Κατ’ εξαίρεση, µέλη ∆.Ε.Π. µπορούν
να εντάσσονται στην κατηγορία µερικής απασχόλησης
µετά από αίτησή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
εφόσον δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυµβι−
βάστου και αναστολής της ιδιότητας µέλους ∆.Ε.Π.
Αν µέλος ∆.Ε.Π. παραµελεί επανειληµµένα τα καθήκο−
ντά του, µη προσερχόµενο σε µαθήµατα ή σε Γενικές
Συνελεύσεις του Τµήµατος ή σε εκλεκτορικά σώµατα ή
σε άλλα συλλογικά όργανα του ιδρύµατος, στα οποία
ορίζεται, ο Πρόεδρος του Τµήµατος αναφέρει το γε−
γονός αµελλητί στον Πρύτανη. Ο Πρύτανης µπορεί να
προβεί σε περικοπή µέχρι το ήµισυ του µισθού του
συγκεκριµένου µέλους ∆.Ε.Π. Εάν το µέλος ∆.Ε.Π. εξα−
κολουθεί υπαίτια να ασκεί πληµµελώς τα καθήκοντά
του, κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
ο Πρύτανης µπορεί, κατόπιν γνώµης του Πρυτανικού
Συµβουλίου, να διακόψει τη µισθοδοσία του και να προ−
βεί στην παραποµπή του στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµ−
βούλιο. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Πρύτανης
καλούν προηγουµένως το µέλος ∆.Ε.Π. να καταθέσει
τις απόψεις του.
2. Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας µπορούν
να προσλαµβάνονται ως επισκέπτες καθηγητές, κατά
το άρθρο 18 του ν. 1268/1982, προκειµένου να διδάξουν
προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά µαθήµατα της ειδικότητάς
τους. Η πρόσληψή τους γίνεται από τα αρµόδια όργανα
του ιδρύµατος, µετά από πρόταση του οικείου τοµέα
και σύµφωνη γνώµη του ερευνητικού φορέα στον οποίο
υπηρετούν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τους επισκέπτες
καθηγητές.
Ερευνητές βαθµίδας Α, Β, και Γ, αναγνωρισµένων ερευ−
νητικών κέντρων δύνανται, επίσης, να προσλαµβάνονται
και µε σύµβαση σύµφωνα µε το π.δ. 407/1980.
Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µπορούν να συµ−
µετέχουν σε τριµελείς Συµβουλευτικές Επιτροπές και
σε επταµελείς Εξεταστικές Επιτροπές για την τελική
αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών ή την
απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης, σύµ−
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
2530/1997 (Α΄ 218), όπως ισχύει κάθε φορά, σε αναστολή
άσκησης των καθηκόντων ως µέλη ∆.Ε.Π. τελούν:
α) Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί
που δεν είναι βουλευτές, δήµαρχοι και νοµάρχες.
β) Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων και όσοι
κατέχουν θέση σε διεθνείς οργανισµούς.
Εάν, σε ειδική διάταξη νόµου, προβλέπεται αναστολή
άσκησης καθηκόντων των µελών ∆.Ε.Π., απαιτείται δια−
πιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την ενεργοποίηση της αναστολής.
γ) Μέλη ∆.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α΄
και β΄ της ως άνω παραγράφου δύνανται κατόπιν αι−
τήσεως τους να ασκούν χωρίς αµοιβή διδακτικά και
ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τµήµα που ανήκουν.
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δ) Ο χρόνος παραµονής στις ανωτέρω θέσεις υπολο−
γίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην
επόµενη βαθµίδα αλλά όχι για τη χορήγηση εκπαιδευτι−
κής άδειας. Κατά τη διάρκεια παραµονής στις ανωτέρω
θέσεις και για διάστηµα έξι (6) µηνών από την αποµά−
κρυνση τους, αναστέλλονται οι διαδικασίες προκήρυξης
και εξέλιξης που αφορούν το µέλος ∆.Ε.Π.
ε) Για το χρόνο αναστολής τα µέλη ∆.Ε.Π. δεν αµείβο−
νται. Κατά τη διάρκεια της αναστολής το µέλος ∆.Ε.Π.
υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών του, υπέρ
των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς κάθε άλλης προ−
βλεπόµενης για τα µέλη ∆.Ε.Π. επιβάρυνσης, απαλλασ−
σόµενο από την υποχρέωση καταβολής εισφορών που
προβλέπονται από την κατεχόµενη θέση.
στ) Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που
είναι µέλη ∆.Ε.Π., καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Συντάγµατος. Οι
ως άνω δεν αµείβονται από την πανεπιστηµιακή τους θέση.
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
2530/1997, όπως ισχύει κάθε φορά, στα µέλη ∆.Ε.Π. απα−
γορεύεται:
α) Να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικό
ή διδακτικό έργο ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε
σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα µη υπα−
γόµενο στο δηµόσιο τοµέα παροχής εκπαιδευτικών
υπηρεσιών.
β) Να ιδρύουν ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέ−
ση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες
ή κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα στα οποία ανατίθεται
η εκπόνηση µελετών ή προγραµµάτων ή η εκτέλεση
συγκεκριµένου έργου ή η προµήθεια υλικού ή η παροχή
υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) ή από τα εποπτευόµενα από το ίδιο ή άλλο
Α.Ε.Ι. Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα.
γ) Να κατέχουν αµειβόµενη θέση ως µέλη σε περισ−
σότερες από δύο επιτροπές ή ∆.Σ. του δηµόσιου ή ιδι−
ωτικού τοµέα.
δ) Να κατέχουν άλλη πλην του πανεπιστηµίου µόνιµη
οργανική θέση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει η κείµενη
νοµοθεσία.
ε) Αν συντρέχουν ενδείξεις, η Σύγκλητος, είτε αυτε−
παγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, υπο−
χρεούται µε αιτιολογηµένη απόφασή της εντός απο−
κλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή
της σχετικής καταγγελίας, να παραπέµψει την υπόθεση
στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976,
όπως ισχύει. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου
για την ύπαρξη ασυµβιβάστου συνεπάγεται την πει−
θαρχική ποινή της οριστικής παύσης και λαµβάνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό.
στ) Η ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσµήτορα,
Προέδρου και Αντιπροέδρου ∆ιοικούσας Επιτροπής για
τα µέλη ∆.Ε.Π. είναι ασυµβίβαστη µε κάθε εξωπανεπι−
στηµιακή επαγγελµατική απασχόληση, καθώς και µε την
κατοχή έµµισθης θέσης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
Το ασυµβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπο−
µπή µέσω του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και
επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Η απόφαση
του Πειθαρχικού Συµβουλίου για την ύπαρξη ασυµβιβά−
στου λαµβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι
(6) µηνών από την παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό.
ζ) Τα ανωτέρω µέλη ∆.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της θητεί−
ας τους στα ως άνω πανεπιστηµιακά αξιώµατα δύνανται
να απαλλάσσονται µερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά
τους καθήκοντα µε απόφαση της Συγκλήτου.
5. Μέλη ∆.Ε.Π. που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως
του ορίου ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του µέλους
τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής υποψήφιων δι−
δακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή
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και την ιδιότητα µέλους επταµελούς Εξεταστικής Επι−
τροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών
διατριβών, τις οποίες έχουν πριν από την αποχώρησή
τους. ∆ιατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συµ−
βούλια Ν.Π.∆.∆. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες
είχαν διορισθεί ως µέλη ∆.Ε.Π. πριν από την αποχώρησή
τους, συνεχίζουν να συµµετέχουν σε όσα ερευνητικά
προγράµµατα συµµετείχαν πριν από αυτή και µπορούν
να ορίζονται ως µέλη εισηγητικών επιτροπών για την
κρίση µελών ∆.Ε.Π. Τέλος µπορούν να παραδίδουν µε−
ταπτυχιακά µαθήµατα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα
δια βίου εκπαίδευσης.
6. Τα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:
α) Να διαµένουν και να εγκαθίστανται στο νοµό όπου
εδρεύει το οικείο τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
β) Να παρέχουν διδακτικό έργο όπως αυτό περιγρά−
φεται στην παράγραφο 1γ του παρόντος άρθρου του−
λάχιστον έξι (6) ώρες εβδοµαδιαίως, να παρευρίσκονται
στους πανεπιστηµιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) κατ’
ελάχιστον ώρες, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας
και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικό−
επιστηµονικό και διοικητικό έργο.
Για θέµατα συνδιδασκαλίας, αποκλίσεων από το ελά−
χιστο όριο διδασκαλίας εξωπανεπιστηµιακών δραστηρι−
οτήτων, αµοιβών και αδειών εφαρµόζονται οι διατάξεις
που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2530/1997,
όπως ισχύουν.
7. Μέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν
υπάγονται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης και
δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυµβίβαστου
και αναστολής της ιδιότητα µέλους ∆.Ε.Π.
Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. είναι πλήρους απασχόλησης για
τα πρώτα τρία έτη από το διορισµό του στο Πανεπιστήµιο.
Τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να
εκλέγονται Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Προέδρων Τµη−
µάτων, Κοσµήτορες, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και δεν
συµµετέχουν στη Σύγκλητο, ούτε εκλέγονται ∆ιευθυντές
Εργαστηρίων ή ∆ιευθυντές Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα αφορώντα στα διδακτικά καθήκοντα και την πα−
ρουσία στους πανεπιστηµιακούς χώρους µελών ∆.Ε.Π.
µερικής απασχόλησης, τις αποκλίσεις από το ελάχιστο
όριο διδασκαλίας, τις αµοιβές και τις άδειες, εφαρµόζο−
νται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2530/1997.
Στο πλαίσιο του, κατά το νόµο, τετραετούς ακαδη−
µαϊκού − αναπτυξιακού προγράµµατος, µέλη ∆.Ε.Π. που
επιθυµούν να υπηρετήσουν κατά την επόµενη τετραετία
ως µερικής απασχόλησης µπορούν να υποβάλουν στο
οικείο τµήµα σχετική αίτηση, αναγράφοντας τον αριθµό
φορολογικού µητρώου και την παράλληλη απασχόληση
που επιθυµούν να ασκήσουν. Με ευθύνη του Προέδρου
του οικείου τµήµατος η αίτηση διαβιβάζεται στη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος προς έγκριση. Εφόσον εγκρι−
θεί, ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκδίδει πράξη ένταξης,
την οποία υποβάλλει προς έλεγχο νοµιµότητας στη
Σύγκλητο. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και η Σύ−
γκλητος. εγκρίνουν την αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί
τεκµηριωµένα ιδίως ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθµη
λειτουργία και η κάλυψη των αναγκών του τµήµατος και
του ιδρύµατος. Ο Πρύτανης διαβιβάζει την πράξη έντα−
ξης στο καθεστώς µερικής απασχόλησης στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση της προηγούµενης παραγρά−
φου µπορεί να υποβληθεί και εκτός του τετραετούς
ακαδηµαϊκού − αναπτυξιακού προγράµµατος, αν µέλος
∆.Ε.Π. αποδέχεται θέση για την οποία κατά νόµο επι−
βάλλεται το καθεστώς µερικής απασχόλησης.
Τον Ιούνιο κάθε έτους, το µέλος ∆.Ε.Π. µερικής απα−
σχόλησης βεβαιώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του, που κα−
ταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του
Τοµέα, τις υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρου−
σία στους πανεπιστηµιακούς χώρους κατά τα επόµενα
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ακαδηµαϊκά έτη, στα πλαίσια του κατά το νόµο τετρα−
ετούς ακαδηµαϊκού − αναπτυξιακού προγράµµατος. Ο
∆ιευθυντής του Τοµέα εισηγείται σχετικά στη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος, η οποία αποφασίζει επί των
δηλώσεων των µελών ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης και
διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκρι−
ση. Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα
περιλαµβάνεται απολογισµός των δραστηριοτήτων των
µελών ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης για το προηγούµενο
ακαδηµαϊκό εξάµηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το
αρµόδιο όργανο.
Οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων
1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου µπορούν να ανακαλού−
νται από τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης µέχρι δύο
(2) φορές κατά τη διάρκεια εφαρµογής του τετραετούς
ακαδηµαϊκού − αναπτυξιακού προγράµµατος.
Για την κατοχή δεύτερης έµµισθης θέσης στο δηµό−
σιο ή ιδιωτικό τοµέα, από µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχό−
λησης, απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, µετά
από γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος στο
οποίο ανήκουν.
8. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Μελών ∆.Ε.Π. συγκροτείται
και λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Pr
os

lip

Άρθρο 39
Λοιπό ∆ιδακτικό προσωπικό
1. Στο λοιπό διδακτικό προσωπικό περιλαµβάνονται
οι Επισκέπτες Καθηγητές, οι Εντεταλµένοι Επίκουροι
Καθηγητές, οι Ειδικοί Επιστήµονες και οι ∆ιδάσκοντες
βάσει του π.δ. 407/1980, οι οποίοι οφείλουν να ανταπο−
κρίνονται στις υποχρεώσεις τους όπως περιγράφονται
παρακάτω και στην ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Επισκεπτών
Καθηγητών, πέραν των προβλεποµένων από την ισχύ−
ουσα νοµοθεσία, καθορίζονται µε τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων των Τµηµάτων που τους καλούν
για ειδικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Για
τον έλεγχο των Επισκεπτών Καθηγητών ως προς το
βαθµό ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις τους εφαρ−
µόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα στο άρθρο 38
του παρόντος για τα µέλη ∆.Ε.Π. Μεταξύ των συνεπειών
στις οποίες υπόκεινται οι Επισκέπτες Καθηγητές, εάν
διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις
τους, είναι και η µη ανανέωση της πρόσκλησης τους.
3. Η διαδικασία και οι όροι πρόσληψης, απασχόλησης
και αµοιβής των Επισκεπτών Καθηγητών, που προσκα−
λούνται από το εξωτερικό σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 18 του ν. 1268/1982, καθορίζονται κάθε φορά
αναλυτικά µε σύµβαση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εντεταλµέ−
νων Επίκουρων Καθηγητών, των Ειδικών Επιστηµόνων
και των ∆ιδασκόντων βάσει του π.δ. 407/1980, πέραν των
προβλεποµένων από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθορί−
ζονται µε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
Τµηµάτων που τους καλούν για ειδικές εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες, όπως επίσης και µε τις συµβά−
σεις που συνάπτουν µε το πανεπιστήµιο. Για τον έλεγχο
των ανωτέρω, ως προς το βαθµό ανταπόκρισής τους
στις υποχρεώσεις τους, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του παρόντος για τα µέλη
∆.Ε.Π. Μεταξύ των συνεπειών στις οποίες υπόκεινται
οι ανωτέρω, εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους, είναι και η µη ανανέωση της
πρόσληψής τους ή και η µονοµερής από πλευράς πα−
νεπιστηµίου καταγγελία της σύµβασης τους.
Άρθρο 40
Επιµελητές, Βοηθοί και Επιστηµονικοί Συνεργάτες
1. Οι υπηρετούντες Επιµελητές, Βοηθοί και Επιστηµο−
νικοί Συνεργάτες οφείλουν να ανταποκρίνονται πλήρως
στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται από
τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων του τµήµατος
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και του τοµέα τους.
2. Το επικουρικό εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί το
ανωτέρω προσωπικό επεκτείνεται αναλογικά, υπό την
εποπτεία των υπευθύνων µελών ∆.Ε.Π. κατά περίπτωση,
στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν το δι−
δακτικό και το επιστηµονικό−ερευνητικό έργο, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 38 παρ. 1 του παρόντος.
Πέραν των ανωτέρω, το εν λόγω προσωπικό είναι
δυνατό να απασχολείται, µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου και σε διοικητικό ή οργανωτικό έργο για την
κάλυψη των συναφών αναγκών του τµήµατος ή του
τοµέα ή του εργαστηρίου, όπως επίσης και για την
υποστήριξη του έργου της Βιβλιοθήκης.
3. Είναι δυνατή η απασχόληση του ανωτέρω προ−
σωπικού σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµ−
µατα ύστερα από απόφαση του αρµοδίου συλλογικού
οργάνου ότι τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος της εκ−
πλήρωσης όλων των λοιπών υποχρεώσεων που τους
ανατίθενται.
4. Για τον έλεγχο των µελών του ανωτέρω προσωπικού
ως προς το βαθµό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις
τους εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 38 του παρόντος για τα µέλη ∆.Ε.Π., λαµβανοµέ−
νου πάντως υπ’όψη του διαφορετικού χαρακτήρα των
εν λόγω υποχρεώσεων.
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εβδοµαδιαίας απασχόλησης και δεν υπερβαίνει τις έξι
(6) ώρες εβδοµαδιαίως.
4. Είναι δυνατή η απασχόληση των µελών Ε.Τ.Ε.Π. σε
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ύστερα
από απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, ότι
τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης όλων
των λοιπών καθηκόντων που τους ανατίθενται. Στην
περίπτωση αυτή, η απασχόληση στο πλαίσιο των ερευ−
νητικών προγραµµάτων διεξάγεται εκτός του ωραρίου
εργασίας τους.
5. Με απόφαση της Συγκλήτου και ύστερα από τεκ−
µηριωµένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π., µπορούν να οργανώνονται στο Πα−
νεπιστήµιο Αιγαίου προγράµµατα επιµόρφωσης και
εξειδίκευσης των µελών Ε.Τ.Ε.Π.
6. Η συµµετοχή των µελών Ε.Τ.Ε.Π. σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα ή σεµινάρια ή συνέδρια στο εσωτερικό
ή εξωτερικό, γίνεται στα πλαίσια των αποφάσεων του
Πρυτανικού Συµβουλίου, µετά από πρόταση του συλλο−
γικού οργάνου του τοµέα ή του τµήµατος και εφόσον
δεν παρακωλύεται η λειτουργία του οικείου τοµέα ή
του εργαστηρίου.
7. Για τον έλεγχο των µελών Ε.Τ.Ε.Π., ως προς το
βαθµό ανταπόκρισής τους στα καθήκοντά τους, εφαρ−
µόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα στο άρθρο
38 του παρόντος για τα µέλη ∆.Ε.Π., λαµβανοµένου πά−
ντως υπόψη του διαφορετικού χαρακτήρα των εν λόγω
καθηκόντων.
8. Ως Πειθαρχικό Συµβούλιο Μελών Ε.Τ.Ε.Π. νοείται η
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή η Γενική Συνέλευση
της Σχολής ή η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία είναι
ενταγµένα.

Άρθρο 41
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
1. Τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. οφείλουν να ανταποκρίνονται πλή−
ρως στα καθήκοντά τους όπως αυτά τους ανατίθενται
από τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων του τοµέα
τους και, εν απουσία του τοµέα, του τµήµατος.
Τα καθήκοντα των µελών Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν διατε−
θεί σε εργαστήρια καθορίζονται από το αρµόδιο όρ−
γανο του τοµέα ή του τµήµατος στο οποίο ανήκει το
εργαστήριο, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του
εργαστηρίου.
2. Τα καθήκοντα των µελών Ε.Τ.Ε.Π. απορρέουν από
το έργο το οποίο παρέχουν βάσει της υφιστάµενης
νοµοθεσίας και το οποίο συνίσταται στην παροχή εξει−
δικευµένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και
εφαρµοσµένου έργου της µονάδας στην οποία ανήκουν
και είναι ανάλογο των προσόντων διορισµού και σύµ−
φωνα µε την προκήρυξη. Υπό την έννοια αυτή, το έργο
των µελών Ε.Τ.Ε.Π., επιτελείται κατά κύριο λόγο στο
πλαίσιο του τοµέα, και εφόσον δεν υπάρχουν τοµείς
στο πλαίσιο του τµήµατος.
Τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. στα οποία βάσει προσόντων διορι−
σµού είχαν ανατεθεί καθήκοντα διοικητικής υποστήρι−
ξης πριν από τη δηµοσίευση του ν. 2817/2000 συνεχίζουν
να ασκούν τα ίδια καθήκοντα.
Στα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ όπως και κατηγο−
ρίας ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικά προσόντα µπορεί να ανατεθεί
επικουρικό εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του παρόντος, ύστερα
από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τµήµατος
και το οποίο δεν µπορεί να αποτελεί την αποκλειστική
απασχόλησή τους.
3. Κάθε µέλος Ε.Τ.Ε.Π. εργάζεται όλες τις εργάσιµες
ηµέρες της εβδοµάδος. Η ηµερήσια απασχόληση είναι
κατά κανόνα πρωινή, δύναται να είναι απογευµατινή
εφόσον τούτο απαιτείται από τις εκπαιδευτικές, ερευ−
νητικές και εφαρµοσµένες ανάγκες του τµήµατος ή του
τοµέα ή του εργαστηρίου, αλλά πάντοτε συνεχής. Η
εβδοµαδιαία απασχόληση των µελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι τρι−
άντα (30) ώρες. Η προετοιµασία των εργαστηριακών
ασκήσεων και η παρουσία των µελών Ε.Τ.Ε.Π. κατά τη
διεξαγωγή τους δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ώρες εβδοµαδιαίως. Σε µέλη Ε.Τ.Ε.Π. στα οποία
έχει ανατεθεί επικουρικό εκπαιδευτικό εργαστηριακό
έργο, αυτό επιτελείται µέσα στο σύνολο των ωρών της
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Άρθρο 42
Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό
1. Τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. οφείλουν να ανταποκρίνονται πλή−
ρως στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται
από τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων της ακα−
δηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκουν ή εκείνης στην
οποία έχουν διατεθεί.
2. Για τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των µελών Ε.Ε.∆Ι.
Π., στο πλαίσιο του ειδικού διδακτικού έργου, που οφεί−
λουν να παρέχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
ισχύουν κατ’ αναλογίαν τα αναφερόµενα στο άρθρο 38
του παρόντος για το διδακτικό έργο των µελών ∆.Ε.Π.
3. Ο διδακτικός χρόνος των µελών Ε.Ε.∆.Ι.Π ανέρχεται
σε δέκα (10) ώρες τουλάχιστον την εβδοµάδα, ενώ η
συνολική παρουσία και απασχόλησή τους στο ίδρυµα
είναι τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ώρες την εβδοµάδα
οι οποίες κατανέµονται σε πέντε (5) ηµέρες της εβδο−
µάδας. Το ακριβές αντικείµενο της απασχόλησης των
µελών Ε.Ε.∆.Ι.Π καθορίζεται µε βάση τις αποφάσεις της
ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκουν και από τις
διατάξεις του νόµου όπως κάθε φορά ισχύουν.
4. Για την επιµόρφωσή τους, τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. µπορούν
να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και
σεµινάρια που οργανώνονται και είναι συναφή µε τα
επιστηµονικά ενδιαφέροντα που προκύπτουν από το
αντικείµενο της εργασίας τους.
5. Για τον έλεγχο των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. ως προς το
βαθµό ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις τους εφαρ−
µόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα στο άρθρο
38 του παρόντος για τα µέλη ∆.Ε.Π., λαµβανοµένου πά−
ντως υπόψη του διαφορετικού χαρακτήρα των εν λόγω
υποχρεώσεων.
6. Ως Πειθαρχικό Συµβούλιο Μελών Ε.Ε.∆Ι.Π. νοείται η
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή η Γενική Συνέλευση
της Σχολής ή η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία είναι
ενταγµένα.
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Άρθρο 43
∆ιοικητικό Προσωπικό
1. Το διοικητικό προσωπικό διέπεται από τις εκάστο−
τε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., καθώς και από τις εκάστοτε απο−
φάσεις της διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
2. Με απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου είναι δυ−
νατό να µετατοπίζονται παράλληλα οι ώρες έναρξης
και λήξης της ηµερήσιας απασχόλησης του διοικητικού
προσωπικού.
3. Είναι, επίσης, δυνατόν µε απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου να χορηγείται στο διοικητικό προσωπικό
άδεια έως πέντε (5) εργασίµων ηµερών, ετησίως λόγω
συµµετοχής µεγάλου αριθµού υπαλλήλων σε συµβούλια,
επιτροπές και οµάδες εργασίας, θεσµοθετηµένες ή µη,
σε µη εργάσιµες ώρες. Τις ηµέρες των αργιών εργάζεται
µόνον το προσωπικό που εκτελεί ειδική υπηρεσία ή το
προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία
του ιδρύµατος.
4. Η κατανοµή του διοικητικού προσωπικού στις υπη−
ρεσιακές µονάδες, όπως επίσης και οι αρµοδιότητες
τους, καθορίζονται µε βάση τα προβλεπόµενα στον
Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος.
5. Η γραµµατειακή υποστήριξη των ακαδηµαϊκών µο−
νάδων του ιδρύµατος καλύπτεται από διοικητικό προσωπικό.
Οι Προϊστάµενοι των Γραµµατειών των Τµηµάτων και
των Σχολών, καθώς επίσης και της Γραµµατείας της
Συγκλήτου προΐστανται του προσωπικού των γραµµα−
τειών τους και είναι υπεύθυνοι αντίστοιχα έναντι του
Προέδρου του Τµήµατος ή του Κοσµήτορα της Σχολής
ή του Πρύτανη του ιδρύµατος για την οµαλή, αποτελε−
σµατική και εύρυθµη λειτουργία της αντίστοιχης γραµ−
µατείας. Στις αρµοδιότητες τους ανήκει, µεταξύ άλλων,
και η ενηµέρωση των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων
λήψης αποφάσεων για την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς
και για κάθε νοµικό και γενικά διοικητικό θέµα που ανα−
κύπτει. Άµεσοι διοικητικοί προϊστάµενοι των ανωτέρω
είναι οι προβλεπόµενοι κατά τον Οργανισµό ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών του ιδρύµατος.
6. Είναι δυνατή η απασχόληση του διοικητικού προ−
σωπικού σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά ή αναπτυξι−
ακά προγράµµατα, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου
προϊσταµένου τους, όταν τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος
της εκπλήρωσης όλων των λοιπών υποχρεώσεων που
τους ανατίθενται.
7. Με απόφαση της Συγκλήτου, και ύστερα από τεκ−
µηριωµένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου ∆ιοικητικού Προσωπικού, µπορούν να οργανώ−
νονται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου προγράµµατα εισαγω−
γικής εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και εξειδίκευσης των
µελών του διοικητικού προσωπικού σε συνεργασία µε
το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή και αυτοτελώς,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
8. Ως πειθαρχικό συµβούλιο ∆ιοικητικού Προσωπικού
ισχύουν τα οριζόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα όπως
κάθε φορά ισχύει.
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είναι αντίστοιχες των µελών Ε.Τ.Ε.Π. του ιδρύµατος.
3. Για την απόσπαση του ανωτέρω προσωπικού, οι Γε−
νικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων προβαίνουν σε δηµό−
σια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία
υποχρεωτικά αναφέρονται τα απαιτούµενα προσόντα
του προς απόσπαση προσωπικού, όπως επίσης και το
αντικείµενο της απασχόλησής του.
4. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος έχει την ευθύνη για τον
έλεγχο του αποσπασµένου προσωπικού ως προς το
βαθµό ανταπόκρισης του στις υποχρεώσεις του, λαµ−
βάνοντας υπόψη και τη σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή
του αντίστοιχου Τοµέα, όπου υφίσταται.
Στο πλαίσιο της ευθύνης του αυτής, ο Πρόεδρος του
Τµήµατος υποχρεούται να ζητήσει εξηγήσεις από το
αποσπασµένο προσωπικό που διαπιστώνεται ότι παρα−
µελεί τις υποχρεώσεις του ή δηµιουργεί προβλήµατα
στη λειτουργία του τµήµατος και στη συνέχεια και εφό−
σον οι εξηγήσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές, µπορεί
να συντάξει και να στείλει σχετική αναφορά προς την
προϊσταµένη αρχή του εν λόγω προσωπικού.
Παράλληλα µε την αποστολή της αναφοράς, ο Πρόε−
δρος του Τµήµατος µπορεί να ζητήσει και την ανάκληση
της απόσπασης του εν λόγω προσωπικού, µε τη σύµφω−
νη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος.
5. Είναι δυνατή η απασχόληση του ανωτέρω προσω−
πικού σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα,
ύστερα από απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργά−
νου, µε την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αποβαίνει σε
βάρος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορ−
ρέουν από το έργο που τους έχει ανατεθεί.
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Άρθρο 45
Άδειες ∆ιδακτικού Προσωπικού
1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. δικαιούνται κατά το χρόνο των θερι−
νών διακοπών να απέρχονται από την πόλη στην οποία
εδρεύει το τµήµα τους, αφού προηγουµένως ενηµερώ−
σουν τη Γραµµατεία του Τµήµατος για το τηλέφωνο
επικοινωνίας κατά την απουσία τους. Όσοι από τους πα−
ραπάνω είναι και µέλη της Συγκλήτου υποχρεούνται να
ενηµερώνουν σχετικά τη Γραµµατεία της Συγκλήτου για
τον τόπο διαµονής τους, το χρόνο επανόδου τους και
το τηλέφωνο επικοινωνίας κατά την απουσία τους.
Οι ανωτέρω υποχρεούνται να προσέρχονται στις συ−
νεδριάσεις της Συγκλήτου ή της Γενικής Συνέλευσης
του Τµήµατος που πραγµατοποιούνται στη διάρκεια των
θερινών διακοπών, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα.
Με απόφαση των αρµοδίων συλλογικών οργάνων εί−
ναι δυνατό να περιορίζεται η διάρκεια της κατά τα
ανωτέρω απουσίας των µελών ∆.Ε.Π. κατά τη διάρκεια
των θερινών διακοπών, όταν τούτο απαιτείται για την
αντιµετώπιση σοβαρών λειτουργικών αναγκών του τµή−
µατος ή του τοµέα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος
του Τµήµατος ή ο ∆ιευθυντής του Τοµέα αναλαµβάνει
την ευθύνη του προγραµµατισµού των απουσιών.
Στα µέλη ∆.Ε.Π. χορηγείται αναρρωτική άδεια διάρ−
κειας µέχρι τριών (3) µηνών από τον Πρύτανη, ύστερα
από γνωµάτευση δηµόσιου νοσοκοµείου. Αναρρωτική
άδεια πέραν των τριών (3) µηνών χορηγείται από τη
Σύγκλητο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για
τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Για τις λοιπές άδειες που δικαιούνται τα µέλη ∆.Ε.Π.
εφαρµόζονται οι συναφείς διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π.
2. Οι Επιµελητές, οι Βοηθοί, οι Επιστηµονικοί Συνερ−
γάτες και τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται άδειας εξήντα
(60) ηµερολογιακών ηµερών, εργασίµων και µη, κατά τη
διάρκεια των θερινών διακοπών. Ο προγραµµατισµός
των αδειών αυτών γίνεται µε ευθύνη του Προέδρου
του Τµήµατος ή του ∆ιευθυντή του Τοµέα, ανάλογα
µε τη µονάδα στην οποία ανήκουν ή στην οποία έχουν
διατεθεί οι ανωτέρω ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες

Άρθρο 44
Αποσπασµένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
1. Στα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι δυ−
νατό να αποσπάται προσωπικό κατά τις κείµενες δι−
ατάξεις από άλλες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων
και των άλλων βαθµίδων της εκπαίδευσης, κυρίως για
την υποστήριξη του εν γένει εκπαιδευτικού και ερευ−
νητικού έργου.
2. Το κατά τα ανωτέρω αποσπασµένο προσωπικό
οφείλει να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις
του, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρµόδια συλλογι−
κά όργανα λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από το είδος
και το ωράριο απασχόλησής τους στην υπηρεσία από
την οποία αποσπάστηκαν. Οι ηµέρες εργασίας καθώς
και οι ώρες παρουσίας και διδασκαλίας εβδοµαδιαίως
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απαιτούµενες λειτουργικές ανάγκες του τµήµατος ή του
τοµέα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.
Με απόφαση των αρµόδιων συλλογικών οργάνων είναι
δυνατό να περιορίζεται η διάρκεια της άδειας θερινών
διακοπών του εν λόγω προσωπικού, η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των σαράντα πέντε (45) ηµερών,
όταν τούτο απαιτείται για την αντιµετώπιση σοβαρών
λειτουργικών αναγκών του τµήµατος ή του τοµέα. Στις
περιπτώσεις αυτές, το επόµενο υπόλοιπο της άδειας
χορηγείται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και,
κατά προτίµηση, στη διάρκεια των διακοπών των Χρι−
στουγέννων ή του Πάσχα.
Πέραν των αδειών θερινών διακοπών, στο εν λόγω
προσωπικό είναι δυνατό να χορηγηθεί από τον Πρύτανη
άδεια µε αποδοχές µέχρι δέκα (10) εργασίµων ηµερών
για προσωπικούς λόγους στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους. Πέραν δε της άδειας αυτής, είναι δυνατό να τους
χορηγηθεί και πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίµων
ηµερών, χωρίς αποδοχές, µε απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η υπο−
βολή τεκµηριωµένης πρότασης του ενδιαφεροµένου και
η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου
της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει ή στην
οποία έχει διατεθεί το εν λόγω προσωπικό.
Στο εν λόγω προσωπικό χορηγείται αναρρωτική άδεια
διάρκειας µέχρι τριών (3) µηνών από τον Πρύτανη ύστε−
ρα από γνωµάτευση δηµόσιου νοσοκοµείου. Αναρρωτική
άδεια πέραν των τριών (3) µηνών χορηγείται από τη
Σύγκλητο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για
τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Για τις λοιπές άδειες που δικαιούται το εν λόγω προ−
σωπικό εφαρµόζονται οι συναφείς διατάξεις της ισχύ−
ουσας νοµοθεσίας.
3. Για τις άδειες του προσωπικού που αποσπάται σύµ−
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του παρόντος
για ολόκληρο το ακαδηµαϊκό έτος εφαρµόζονται κατ’
αναλογία τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
4. Στους γονείς−µέλη ∆.Ε.Π. καθώς και µέλη Ε.Ε.∆Ι.
Π., Ε.Τ.Ε.Π., Βοηθούς και Επιστηµονικούς Συνεργάτες
χορηγούνται, µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου,
άδειες τοκετού, λοχείας, εννεάµηνη άδεια ανατροφής
τέκνου και άλλα, κατ’ αναλογία των διατάξεων του
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει και εφόσον
καµία ειδική διάταξη δεν ρυθµίζει τα θέµατα αυτά.
5. Μπορεί να επιτρέπεται σε µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απα−
σχόλησης να διδάσκουν σε αντίστοιχα αναγνωρισµένα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα εξωτερικού µετά από
εισήγηση του Προέδρου του Τµήµατος και απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου που εγκρίνεται ως προς τη νοµιµότητά της από
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όσο
χρονικό διάστηµα αντιστοιχεί στο χρόνο απουσίας τους
στο εξωτερικό, εκπληρώνουν στο οικείο τµήµα ώρες δι−
δασκαλίας και παρουσίας αντίστοιχες των µελών ∆.Ε.Π.
πλήρους απασχόλησης όπως προβλέπεται την κείµενη
νοµοθεσία χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών
τους. Η ως άνω άδεια δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά
το ένα (1) εξάµηνο ανά ακαδηµαϊκό έτος.
Η έναρξη ισχύος των ανωτέρω ακολουθεί την εγκρι−
τική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων.
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του Τοµέα κατά περίπτωση.
2. Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη του
συντονισµού του διδακτικού και ερευνητικού έργου που
επιτελείται στο εργαστήριο.
3. Η αίτηση παραίτησης µέλους ∆.Ε.Π., Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.,
Επιµελητή, Βοηθού και Επιστηµονικού Συνεργάτη του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου απευθύνεται προς το οικείο
τµήµα ή την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία ανήκει
και στη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήµα−
τος, όχι µεγαλύτερου του ενός µηνός, εκδίδεται Πράξη
Πρύτανη η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η παραίτηση ισχύει από τη δηµοσίευση
της Πράξης στο Φ.Ε.Κ.
4. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα, ποινές και κυ−
ρώσεις των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας
πλην του διοικητικού προσωπικού, που αναφέρονται
στο παρόν µέρος, καθώς και των φοιτητών, ισχύουν οι
διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ του π.δ. 160/2008, όπως
ισχύουν κάθε φορά, εκτός και αν προβλέπεται διαφο−
ρετικά στις διατάξεις του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Άρθρο 47
Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών
1. Τόσο τα υποχρεωτικά µαθήµατα όσο και τα µαθήµα−
τα επιλογής του Προγράµµατος Σπουδών διδάσκονται
τουλάχιστον κατά το ένα (1) εξάµηνο κάθε ακαδηµαϊκού
έτους. Για ειδικά µαθήµατα, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ή
επιλογής, είναι δυνατόν να διδάσκονται, µε αιτιολογηµένη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κάθε δύο (2) έτη.
2. Η κατάταξη των υποχρεωτικών µαθηµάτων του εν−
δεικτικού προγράµµατος σπουδών, σε εξάµηνα σπου−
δών, αφενός µεν αποσκοπεί στην υπόδειξη προς τους
φοιτητές της πλέον ορθολογικής πορείας σπουδών σε
κανονικές συνθήκες, αφετέρου δε καθορίζει σε ποιο από
τα δύο εξάµηνα κάθε ακαδηµαϊκού έτους διδάσκεται
οπωσδήποτε ένα µάθηµα.
3. Η τυχόν κατάταξη και των µαθηµάτων επιλογής του
Ενδεικτικού Προγράµµατος Σπουδών σε εξάµηνα σπουδών
καθορίζει επιπροσθέτως ότι µόνο για τα υποχρεωτικά
µαθήµατα και για τα προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής
του ίδιου εξαµήνου σπουδών αποκλείονται οι συµπτώσεις
ωρών διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραµµα.
4. Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών δεν δεσµεύει
τους φοιτητές ως προς τα µαθήµατα που θα παρακο−
λουθήσουν σε κάθε εξάµηνο και, κατά συνέπεια, κάθε
φοιτητής µπορεί να καταρτίσει κατά την κρίση του το
ατοµικό του πρόγραµµα µαθηµάτων, µε τους περιορι−
σµούς που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία, ή
από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό ή από συναφείς
αποφάσεις της Συγκλήτου ή των Γενικών Συνελεύσεων
των Τµηµάτων.
5. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µετά από εισή−
γηση του τοµέα ή του διδάσκοντος, όταν δεν υπάρχει
τοµέας και εφόσον κρίνει ότι πρέπει να υπάρχουν, ορί−
ζει, ως προαπαιτούµενα µαθήµατα, υποχρεωτικά µαθή−
µατα κατωτέρων εξαµήνων η γνώση των οποίων είναι
επιστηµονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και
επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων
εξαµήνων.
6. Κάθε φοιτητής, µετά τη δεύτερη ανεπιτυχή εξέταση
σε προαπαιτούµενο µάθηµα, έχει δικαίωµα να ζητήσει
µε αίτησή του τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την εξε−
ταστική του Σεπτεµβρίου, να εξεταστεί από τριµελή
Εξεταστική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος
ορίζει την τριµελή Εξεταστική Επιτροπή στην οποία
συµµετέχουν ως εξεταστές, ο υπεύθυνος διδάσκων του
µαθήµατος, ένα µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος του ιδίου ή
συναφούς γνωστικού αντικειµένου και ένα µέλος ∆.Ε.Π.

Άρθρο 46
Γενικές ∆ιατάξεις
1. Το προσωπικό κάθε κατηγορίας που απασχολείται
σε εργαστήριο επιτελεί το έργο του στο πλαίσιο των
αποφάσεων του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της ακα−
δηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει το εργαστήριο.
Το προσωπικό αυτό υπάγεται, ως προς την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του, στην ευθύνη του Κοσµήτορα της
Σχολής ή του Προέδρου του Τµήµατος ή του ∆ιευθυντή
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του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου του ιδίου
ή άλλου πανεπιστηµίου.

από τα προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής, καθώς και
οι σχετικές προθεσµίες, καθορίζονται από τις Γενικές
Συνελεύσεις των Τµηµάτων.
2. Ο ελάχιστος αριθµός φοιτητών που πρέπει να έχει
επιλέξει ένα µάθηµα επιλογής προκειµένου να θεωρηθεί
ότι αυτό έχει διδαχθεί κανονικά, καθορίζεται µε απόφα−
ση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Στο πλαίσιο
αυτό, αν ένα µάθηµα επιλογής δεν διδάσκεται λόγω
µικρού αριθµού φοιτητών που το επέλεξαν, οι φοιτητές
µπορούν να υποβάλλουν νέα δήλωση εγγραφής σε άλλο
µάθηµα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισµένης
προθεσµίας, στο πλαίσιο που ορίζεται µετά από από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος.
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Άρθρο 48
Σύµβουλος Σπουδών
Ο Σύµβουλος Σπουδών παρέχει στο φοιτητή την ανα−
γκαία συµπαράσταση για να αντεπεξέλθει στις απαιτή−
σεις των σπουδών του στο πανεπιστήµιο. Η συµπαρά−
σταση αυτή εκδηλώνεται µε τη συνεργασία σε θέµατα
που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων
του φοιτητή, ώστε η επιστηµονική και επαγγελµατική
του εξειδίκευση να προσαρµόζεται βαθµιαία στην προ−
σωπικότητά του και τις υποκειµενικές και αντικειµενι−
κές δυνατότητές του. Ο Σύµβουλος Σπουδών φροντίζει
να έχει συναντήσεις κατά τακτά διαστήµατα µε τους
φοιτητές που έχει αναλάβει και όχι λιγότερο από δύο
(2) φορές το εξάµηνο. Στα καθήκοντα του Συµβούλου
Σπουδών περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:
α) Η υποστήριξη των κλίσεων του φοιτητή και η πα−
ραίνεση να κατευθυνθεί προς τους τοµείς που του
ταιριάζουν.
β) Η δυνατότητα παροχής βοήθειας για την κατάρτι−
ση του ατοµικού εξαµηνιαίου προγράµµατος σπουδών
του και τον καθορισµό του θέµατος της πτυχιακής του
εργασίας
γ) Η παροχή πληροφόρησης σε θέµατα σχετικά µε
τον επαγγελµατικό του προσανατολισµό, µε βάση τα
ενδιαφέροντα του φοιτητή
δ) Η παροχή πληροφόρησης και αρωγής για µετα−
πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
υποτροφίες και οτιδήποτε αφορά στη συνέχεια της
ακαδηµαϊκής του σταδιοδροµίας
ε) Η διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή µε τις πα−
νεπιστηµιακές αρχές και τα όργανα και τις υπηρεσίες
διοίκησης.
Όλοι οι διδάσκοντες µπορούν να οριστούν Σύµβουλοι
Σπουδών. Οι Σύµβουλοι Σπουδών του Α’ και Β’ εξαµήνου
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Οι
φοιτητές των επόµενων εξαµήνων έχουν τη δυνατό−
τητα να επιλέγουν το Σύµβουλό τους ελεύθερα, από
το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του τµήµατος,
µε σχετική δήλωση που υποβάλλουν στην αρχή του
χειµερινού εξαµήνου µαζί µε το έντυπο δήλωσης των
µαθηµάτων που πρόκειται να παρακολουθήσουν.
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Άρθρο 51
Εκπαιδευτικό Έργο
1. Το εκπαιδευτικό έργο αναπτύσσεται χρονικά σύµ−
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Με απόφαση του διδάσκοντος που κοινοποιείται
στο οικείο τµήµα µέσω του τοµέα, είναι δυνατό να κα−
θοριστεί ως υποχρεωτική η συµµετοχή των φοιτητών
σε ορισµένες ειδικές µορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως
εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και άλλα. Ο τρόπος
ελέγχου της συµµετοχής των φοιτητών στις περιπτώ−
σεις αυτές, καθώς και ο καθορισµός του ορίου απουσι−
ών, καθορίζονται µε ευθύνη του διδάσκοντος.
3. Είναι δυνατή η κατοχύρωση µαθήµατος σε φοιτητές
που µετεγγράφονται από άλλο πανεπιστήµιο ή που κα−
τατάσσονται ως πτυχιούχοι για τη λήψη και άλλου πτυ−
χίου, εφόσον αυτοί έχουν διδαχθεί το ίδιο ή αντίστοιχο
µάθηµα στο τµήµα προέλευσης και έχουν εξεταστεί σε
αυτό επιτυχώς. Η κατοχύρωση γίνεται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής, ύστερα
από πρόταση του αντιστοίχου διδάσκοντος ή του τοµέα.
Για τα εν λόγω µαθήµατα ως βαθµός κατοχυρώνεται
ο βαθµός που είχε δοθεί στο τµήµα προέλευσης, ενώ
ως αριθµός διδακτικών µονάδων κατοχυρώνεται ο προ−
βλεπόµενος στο Πρόγραµµα Σπουδών του τµήµατος
υποδοχής.

Άρθρο 52
Αξιολόγηση των Φοιτητών
1. Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα µάθη−
µα, εφόσον η τελική βαθµολογία του σε αυτό είναι ίση
ή µεγαλύτερη του 5 σε κλίµακα από 0 έως 10.
2. Η τελική βαθµολογία του φοιτητή µπορεί να είναι
για κάθε µάθηµα αποτέλεσµα είτε µιας συνολικής τελι−
κής εξέτασης, είτε συνεκτίµησης επιµέρους αξιολογήσε−
ων, ίσης ή διαφορετικής βαρύτητας, που αντιστοιχούν
σε επιµέρους πτυχές του διδακτικού έργου.
3. Η τελική βαθµολογία, καθώς και οι επιµέρους αξι−
ολογήσεις, µπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσµα
γραπτών ή και προφορικών ή και πρακτικών εξετάσεων
ή και της όλης απόδοσης της συµµετοχής του φοιτητή
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από εκπόνηση και
παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέµατα που αποσκο−
πούν στην εµπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη
της κριτικής ικανότητας και της επιστηµονικής σκέψης
του φοιτητή.
4. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται άλλες µορ−
φές αξιολόγησης, εκτός ή πέρα από την τελική εξέταση,
πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η δυνατότητα ίσης
πρόσβασης όλων των ενδιαφεροµένων φοιτητών στα
απαραίτητα µέσα.
5. Ο καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας αξι−
ολόγησης των φοιτητών σε ένα µάθηµα αποτελεί απο−
κλειστική ευθύνη του διδάσκοντος, στον οποίο από τη
Γ.Σ. έχει ανατεθεί η διδασκαλία του µαθήµατος.
6. Αν ένας φοιτητής έχει αποτύχει στην τελική εξέταση
ενός µαθήµατος, είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει και
τις εργαστηριακές ή τις πρακτικές ή τις φροντιστηρια−
κές υποχρεώσεις τις οποίες έχει εκπληρώσει, εφόσον:
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Άρθρο 49
∆ηλώσεις Εγγραφής
1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις
εγγραφής τόσο για τα υποχρεωτικά µαθήµατα όσο και
για τα µαθήµατα επιλογής τα οποία θα παρακολουθή−
σουν και στα οποία θα εξεταστούν σε κάθε εξάµηνο.
2. Οι δηλώσεις εγγραφής στα µαθήµατα υποβάλλονται
στις γραµµατείες των τµηµάτων στην αρχή κάθε εξα−
µήνου και σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση του οικείου Τµήµατος.
3. ∆εν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις φοι−
τητής σε µάθηµα για το οποίο δεν έχει υποβάλει κατά
τα ανωτέρω δήλωση εγγραφής, ή για το οποίο δεν
έχει γίνει αυτόµατη εγγραφή του στο προβλεπόµενο
πλαίσιο.

Άρθρο 50
Μαθήµατα Επιλογής
1. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα µπορεί να
επιλέγονται είτε ελεύθερα από το σύνολο των µαθηµά−
των επιλογής, είτε από οµάδες µαθηµάτων επιλογής.
Επίσης, είναι δυνατό να διαρθρώνονται, είτε όλα είτε
ορισµένα από αυτά, σε διακριτές οµάδες µαθηµάτων
που ανήκουν σε ίδια ή συγγενή επιστηµονικά πεδία
και τα οποία οι φοιτητές µπορούν ή υποχρεούνται να
επιλέγουν ενιαία. Το σύστηµα µε το οποίο οι φοιτητές
επιλέγουν τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα
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λαµβανοµένου)
3. Ο βαθµός του Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος υπολογίζεται
µε τρόπο που καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου.
4. Η καθοµολόγηση πτυχιούχου είναι αναγκαία, µο−
νοµερής, πανηγυρική ενώπιον των πρυτανικών αρχών,
σε ειδική τελετή και µε την παρουσία των συναδέλφων
του, πράξη του αποφοίτου που περάτωσε επιτυχώς
τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και µε την
οποία διαβεβαιώνει την προσήλωσή του στην επιστήµη
και στις αρχές που διδάχτηκε στο ίδρυµα.
Η ειδική τελετή καθοµολόγησης πτυχιούχων γίνεται
τρεις (3) φορές το χρόνο, στο τέλος των εξετάσεων,
Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου κάθε έτους, σε
τόπο και ηµέρα που ορίζονται από το Πρυτανικό Συµβούλιο.
Η καθοµολόγηση δεν αποτελεί συστατικό τύπο για
την επιτυχή πραγµάτωση σπουδών, αλλά αναγκαία προ−
ϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου.
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών και πριν
από την καθοµολόγηση, µπορεί να χορηγηθεί στον από−
φοιτο σχετική βεβαίωση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναµίας φυσικής πα−
ρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τρο−
ποποιηθεί η διαδικασία καθοµολόγησης αποκλειστικά
και µόνο µε απόφαση του Πρύτανη του ιδρύµατος.
5. Η αρίθµηση των πτυχίων ακολουθεί τη χρονολο−
γική σειρά της ηµεροµηνίας ανακήρυξης και εντός της
ίδιας ηµεροµηνίας ανακήρυξης προηγείται ο έχων το
µεγαλύτερο βαθµό και ακολουθούν οι υπόλοιποι κατά
φθίνουσα σειρά.
6. Το κείµενο της καθοµολόγησης έχει ως εξής:
«Κάτοχος από σήµερα του πτυχίου ή διπλώµατος του
Τµήµατος ….. έρχοµαι να διαβεβαιώσω µπροστά στον
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου και τον Πρόεδρο του
Τµήµατος ……. ότι θα ασκώ τα δικαιώµατα και τις υπο−
χρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του πτυχιούχου
(διπλωµατούχου), µε ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο
φρόνηµα. Κατά τη σταδιοδροµία µου θα επιδιώκω στα−
θερά να εµπλουτίζω τις γνώσεις µου, να βελτιώνω την
επιστηµονική µου επάρκεια, να συµβάλλω στην αναζή−
τηση της επιστηµονικής αλήθειας και στην υπεράσπιση
της, συνυπηρετώντας την προσωπική µου και την κοι−
νωνική πρόοδο. Αποφεύγοντας κάθε άδικη πράξη, θα
τηρώ πιστά και µε ακρίβεια τα διδάγµατα που πήρα από
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε τη φιλοδοξία να καταστώ
χρήσιµος στο Έθνος, και την Πολιτεία».
5. Καθιερώνεται κατά τις τελετές καθοµολόγησης η
αµφίεση της τηβέννου για τα µέλη της Συγκλήτου, τα
µέλη ∆.Ε.Π. και τους φοιτητές.
6. Ο τύπος του πτυχίου ή διπλώµατος συντάσσεται
επί χάρτου γραφής βάρους 120 τουλάχιστον γραµµα−
ρίων, χρώµατος ωχρόλευκου (µατ) διαστάσεων 25X35
εκατοστών περίπου. Το χαρτί µπορεί να έχει υδατογρα−
φηµένο το έµβληµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή και τις
λέξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Στο άκρο του χαρτιού
σε όλες τις πλευρές του και στο περιθώριο του κυρίως
κειµένου το πτυχίο ή δίπλωµα κοσµείται µε γραµµική
παράσταση. Στο ανώτατο µέρος και σε µέση απόσταση
αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε
µια σειρά, ακολουθεί το έµβληµα του Πανεπιστηµίου
και στη συνέχεια οι λέξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σε
µία σειρά.
Στις δύο επόµενες σειρές αφήνεται κενή σειρά προκει−
µένου να προστίθεται, κατά περίπτωση, η λέξη ΣΧΟΛΗ
και ΤΜΗΜΑ ή ανεξάρτητο ΤΜΗΜΑ και η ονοµασία της
Σχολής και του Τµήµατος ή του ανεξάρτητου Τµήµατος.
Στις επόµενες σειρές και στο άκρο αριστερά της
στήλης του κειµένου και µε γράµµατα µικρότερα σε
µέγεθος από τα υπόλοιπα αναγραφόµενα στο πτυχίο,
οι λέξεις ΑΡΙΘΜ. ΠΤΥΧΙΟΥ ή ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ και αµέσως
από κάτω ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. (Αναγράφεται ο αριθµός πρω−
τοκόλλου του πτυχίου). Στη συνέχεια και σε µια σειρά
στο κέντρο µε κεφαλαία, έντονα γράµµατα και µεγαλύ−
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α) δεν έχει σε αυτές προβιβάσιµο βαθµό και β) αυτό
έχει προκαθορισθεί σχετικά από το διδάσκοντα στην
αρχή του αντίστοιχου εξαµήνου και έχει παρασχεθεί
σχετική ενηµέρωση προς τους φοιτητές.
7. Ο φοιτητής που βρίσκεται σε εξάµηνο πέραν των
κανονικών εξαµήνων φοίτησης έχει το δικαίωµα να
εξετάζεται επαναληπτικά, επιπλέον της εξεταστικής
περιόδου του Σεπτεµβρίου, και κατά την περίοδο Ια−
νουαρίου−Φεβρουαρίου, σε µαθήµατα τα οποία οφείλει
από το προηγούµενο εαρινό εξάµηνο.
8. Στη λήξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους ή στην αρχή του
επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, ο Πρόεδρος ανακοινώνει
στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος τα ποσοστά επι−
τυχίας ή αποτυχίας στα µαθήµατα. Τα στοιχεία αυτά
αξιολογούνται και συνεκτιµώνται για το επόµενο ακα−
δηµαϊκό έτος.
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Άρθρο 53
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης
1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράµµατα
προπτυχιακών σπουδών, καθώς και οι κατά περίπτωση
ισχύουσες µεταβατικές διατάξεις, προσδιορίζονται στις
κείµενες διατάξεις.
2. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, µε µέριµνα των γραµµατειών, στο τέλος Σε−
πτεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους και πάντως πριν
από την έναρξη της περιόδου εγγραφών του χειµερινού
εξαµήνου, ως έκφραση βασικής µέριµνας του ιδρύµατος
και ταυτόχρονα άρτιας και υπεύθυνης πληροφόρησης
των ενδιαφεροµένων, αποστέλλουν επιστολή προς τους
φοιτητές που έχουν συµπληρώσει τον τυπικά ελάχιστο
αριθµό των απαιτουµένων ετών για την αποφοίτησή
τους (τέσσερα έτη για την απονοµή πτυχίου ή πέντε
έτη για την απονοµή διπλώµατος). Στην επιστολή αυτή,
σχέδιο της οποίας συντάσσεται µε ευθύνη της κεντρι−
κής ∆ιεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας και
οριστικοποιείται από τον Πρόεδρο του κάθε Τµήµατος,
ενηµερώνονται οι φοιτητές απαραιτήτως, τόσο για το
έτος σπουδών στο οποίο φοιτούν, καθώς και για τα
προβλεπόµενα, για τον καθένα και την καθεµία, από
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, εναποµείναντα έτη,
εντός των οποίων µπορούν να συνεχίζουν την προσπά−
θειά τους για αποφοίτηση. Επιπλέον, στην επιστολή
περιλαµβάνονται παραινέσεις προς τους φοιτητές να
επικοινωνήσουν και να συναντηθούν δια ζώσης είτε µε
τον Πρόεδρο του Τµήµατος, είτε µε το Σύµβουλο Σπου−
δών τους, κατά τη βούλησή τους, ώστε να συζητηθούν
θέµατα που σχετίζονται µε την ακαδηµαϊκή πρόοδό
τους, µε τα µαθήµατα που ενδεχοµένως θα ήταν σκό−
πιµο να δηλώσουν, µε θέµατα επαγγελµατικής αποκα−
τάστασής τους µετά την αποφοίτηση και γενικότερα µε
κάθε άλλη συνιστώσα για την οποία θα µπορούσε να
παρασχεθεί αρωγή στην περαιτέρω προσπάθειά τους
για επιτυχή δραστηριοποίηση κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία.

Άρθρο 54
Πτυχίο ή ∆ίπλωµα
1. Η χορήγηση πτυχίου ή διπλώµατος πιστοποιεί την
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Στους αποφοίτους
των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, πλην των
Τµηµάτων Μηχανικών, χορηγείται πτυχίο και παράρτηµα
διπλώµατος. Στους απόφοιτους των Τµηµάτων Μηχα−
νικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου χορηγείται δίπλωµα
και παράρτηµα διπλώµατος.
2. Ο βαθµός του πτυχίου ή του διπλώµατος συνοδεύ−
εται από χαρακτηρισµό ως εξής:
α) Άριστα, για βαθµό από 8,50 (συµπεριλαµβανοµένου)
έως 10,00
β) Λίαν Καλώς, για βαθµό από 6,50 (συµπεριλαµβανο−
µένου) έως 8,50 (µη συµπεριλαµβανοµένου)
γ) Καλώς, για βαθµό από 5,00 έως 6,50 (µη συµπερι−
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τερα σε µέγεθος από τα υπόλοιπα αναγραφόµενα στο
πτυχίο, τίθεται το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο
του πτυχιούχου ή διπλωµατούχου.
Στην επόµενη σειρά στο κέντρο της οποίας µε κε−
φαλαία γράµµατα, αναγράφεται η λέξη ΑΠΟ, τίθεται
ο τόπος καταγωγής του πτυχιούχου, µε άρθρο. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο τόπος καταγωγής δεν
αποτελεί πρωτεύουσα νοµού τότε πρέπει να αναγράφε−
ται και ο νοµός, ενώ σε περίπτωση πόλης ξένης χώρας
αναγράφεται και η χώρα.
Στην αµέσως επόµενη σειρά στο κέντρο αναγράφε−
ται η λέξη ΣΠΟΥ∆ΑΣΕ και ακολουθούν οι λέξεις ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ή «ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ανάλογα µε τη απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και στη συνέχεια κενό.
Ακολούθως και στις επόµενες σειρές στο κέντρο
αναγράφονται οι λέξεις ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΤΥΧΙ−
ΟΥΧΟΣ ή ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ /αλλαγή σειράς/ ΤΗΝ/ κενό
για την αναγραφή στο κέντρο µε κεφαλαία γράµµατα
της ηµεροµηνίας ανακηρύξεως (Ως ηµεροµηνία ανα−
κήρυξης θεωρείται, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
τελευταίας εξεταστικής περιόδου στην οποία συµµε−
τείχε ο φοιτητής) Για τα Τµήµατα τα οποία περιέχουν
στο Πρόγραµµα Σπουδών τους πτυχιακή/διπλωµατική
εργασία, η εξεταστική περίοδος των οποίων ολοκληρώ−
νεται σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από την αντίστοιχη
εξεταστικής περιόδου των υπολοίπων µαθηµάτων, τότε
ως ηµεροµηνία ανακήρυξης θεωρείται η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχι−
ακών εργασιών στην οποία συµµετείχε ο φοιτητής.) /
αλλαγή σειράς/ ΜΕ ΒΑΘΜΟ /. Στη συνέχεια στο κέντρο
αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα ο βαθµός αριθ−
µητικώς και σε επόµενη σειρά µε κεφαλαία έντονα και
αντιστοίχου µεγέθους γράµµατα µε το ονοµατεπώνυµο,
ο αντίστοιχος χαρακτηρισµός σύµφωνα µε την παρά−
γραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Στη συνέχεια και µετά από απόσταση µιας σειράς, για
να τίθεται στο κέντρο µε κεφαλαία γράµµατα ο τόπος
της έδρας της Πανεπιστηµιακής Μονάδας καθώς και η
ηµεροµηνία ορκωµοσίας.
Στο τέλος και σε µια σειρά σε απόσταση µεταξύ τους
αναγράφονται οι λέξεις Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και Η/Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ακολουθούν µετά από τρεις σει−
ρές απόσταση, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό χώρος
για τις υπογραφές, τα αντίστοιχα ονοµατεπώνυµα των
υπογραφόντων.
7. Ο πτυχιούχος ή διπλωµατούχος δικαιούται να λάβει
δωρεάν δύο (2) αντίγραφα του πτυχίου ή διπλώµατος,
δύο (2) αντίγραφα του παραρτήµατος διπλώµατος και
ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
8. Ο πτυχιούχος ή διπλωµατούχος δικαιούται να λάβει
πτυχίο ή δίπλωµα σε περγαµηνή, αφού καταβάλει το
οριζόµενο από το Πρυτανικό Συµβούλιο παράβολο.
9. Πριν από την ορκωµοσία µπορεί να χορηγείται στον
απόφοιτο βεβαίωση από τη γραµµατεία του τµήµατος
περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του.
10. Ο τύπος του χορηγουµένου πτυχίου ή διπλώµατος
είναι ενιαίος για όλα τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου και έχει ως εξής:
11. Στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας ανα−
γράφεται ο βαθµός του πτυχίου ή διπλώµατος και η
αναλυτική η βαθµολογία όλων των µαθηµάτων στα
οποία έχει επιτύχει ο πτυχιούχος ή διπλωµατούχος,
περιλαµβανοµένων και των επιπλέον των απαιτουµέ−
νων για τη λήψη του πτυχίου µαθηµάτων επιλογής στα
οποία ενδεχοµένως έχει επιτύχει. Επίσης, στο πιστοποι−
ητικό αναλυτικής βαθµολογίας αναγράφονται και όλες
οι λοιπές προβλεπόµενες από το πρόγραµµα σπουδών
εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε την επίδοση του
πτυχιούχου ή διπλωµατούχου σε αυτές. Για όσες από
αυτές δεν προβλέπεται βαθµολογία, σηµειώνεται απλώς
η επιτυχής συµµετοχή του πτυχιούχου ή διπλωµατούχου
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µε την ένδειξη «επιτυχώς». Το πιστοποιητικό αναλυτι−
κής βαθµολογίας υπογράφεται από το γραµµατέα του
τµήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 55
Οµότιµοι Καθηγητές
1. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 45 παρ. 18
εδ. α΄ του ν. 1268/1982, όπως ισχύει), η Σύγκλητος Ειδικής
Σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3)
µελών ∆.Ε.Π., απονέµει τον τίτλο του οµότιµου καθη−
γητή σε όσα µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του καθηγητή
εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο και
την προσφορά τους. Ο τίτλος του οµότιµου καθηγητή
αφαιρείται µόνο για σοβαρούς λόγους και µε την ίδια
ως άνω διαδικασία.
2. Ο Οµότιµος Καθηγητής αναγνωρίζεται τιµητικά µε
τον τίτλο «Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» σε
οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του Πανεπιστηµίου και εκτός
αυτού. Επιπλέον, καλείται να συµµετέχει στην ακαδη−
µαϊκή ζωή µε οµιλίες και σεµινάρια, όπως επίσης και
στην ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύµατος, είτε ως
µέλος ερευνητικών οµάδων, είτε µεµονωµένα. Εφόσον
οι συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να διατίθεται
στον Οµότιµο Καθηγητή ο αναγκαίος χώρος και να
παρέχονται οι σχετικές διευκολύνσεις για τη συνέχιση
της επιστηµονικής του δραστηριότητας.
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Άρθρο 56
Επίτιµοι Καθηγητές και ∆ιδάκτορες
1. Ο τίτλος του Επίτιµου Καθηγητή ή του Επίτιµου
∆ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου απονέµεται µε
πράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µετά από απόφαση της Συγκλήτου
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου
των µελών, ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση της
Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος.
2. Η απονοµή του τίτλου γίνεται σε διακεκριµένους
ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς επιστήµονες οι οποίοι έχουν
παρουσιάσει επιστηµονικό έργο ιδιαίτερα διακεκριµένο
ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο πανεπι−
στήµιο ή την πολιτεία.
3. Η αναγόρευση του Επίτιµου Καθηγητή ή Επίτιµου
∆ιδάκτορα γίνεται δηµόσια στην αίθουσα τελετών του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που
αποφασίζεται από τη Σύγκλητο. Στην τελετή καλούνται
όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Μετά την
ανάγνωση της απόφασης της Συγκλήτου για την αναγό−
ρευση, ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος του οικείου Τµήµατος
διαβάζει το σχετικό ψήφισµα. Ακολούθως εκφωνείται
οµιλία από τον αναγορευθέντα Επίτιµο Καθηγητή ή
Επίτιµο ∆ιδάκτορα.
4. Ο τίτλος του Επίτιµου Καθηγητή ή του Επίτιµου
∆ιδάκτορα αφαιρείται µε απόφαση της Συγκλήτου, που
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των
µελών της, όταν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 57
Τελετές και δηµόσιες σχέσεις
1. Την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών και
άλλων εκδηλώσεων του ιδρύµατος εγκρίνει η Σύγκλητος
ή ο Πρύτανης και στην περίπτωση εκδήλωσης Σχολής ή
Τµήµατος, η Κοσµητεία ή η Γενική Συνέλευση Τµήµατος,
ο Κοσµήτορας ή ο Πρόεδρος, αντίστοιχα.
2. Στην περίπτωση που προκύπτει ανάγκη κάλυψης
δαπανών από το Ίδρυµα, οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του ιδρύµατος, µε απόφαση του
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να απευθύνονται στον Πρύτανη του ιδρύµατος.
3. Την ευθύνη του ακαδηµαϊκού ελέγχου των φοιτητών
έχει η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
4. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τους γενικώς πα−
ραδεκτούς κανόνες ακαδηµαϊκής και φοιτητικής δεοντο−
λογίας σε ό,τι αφορά στις µεταξύ τους σχέσεις, αλλά
και στις σχέσεις τους µε τα πανεπιστηµιακά όργανα
διοίκησης κάθε επιπέδου, µε το διδακτικό, διοικητικό
και λοιπό προσωπικό του πανεπιστηµίου, αλλά και το
ευρύτερο περιβάλλον του ιδρύµατος.
5. Αρµοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου φοιτητών έχει
αποκλειστικά και µόνο η Σύγκλητος του Ιδρύµατος.
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Πρυτανικού Συµβουλίου.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση
των αρµόδιων υπηρεσιών, ρυθµίζεται κάθε άλλη λε−
πτοµέρεια σχετική µε τους κανόνες εθιµοτυπίας και
δηµοσίων σχέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΡΓΙΕΣ, ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
Άρθρο 58
Θερινές ∆ιακοπές
1. Οι θερινές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και
διαρκούν µέχρι και την 31η Αυγούστου κάθε ηµερολογι−
ακού έτους, εκτός εάν για ειδικούς λόγους αποφασίσει
διαφορετικά η Σύγκλητος.
2. Κατά το χρόνο των θερινών διακοπών παύουν οι
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων λήψης αποφά−
σεων των σχολών, των τµηµάτων και των τοµέων. Σε
έκτακτες περιπτώσεις είναι δυνατό να συγκαλούνται τα
εν λόγω όργανα µε πρότερη άδεια της Συγκλήτου. Για
τη διεκπεραίωση επειγόντων και τρεχούσης φύσεως
θεµάτων παρέχεται από τις Γ.Σ. των αρµοδίων οργάνων
σχετική εξουσιοδότηση στον Κοσµήτορα της Σχολής,
στον Πρόεδρο του Τµήµατος και στο ∆ιευθυντή του
Τοµέα, αντίστοιχα.
3. Κατά το χρόνο των θερινών διακοπών οι συνεδρι−
άσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συµβουλίου
περιορίζονται στο ελάχιστο απαιτούµενο για την οµαλή
λειτουργία του πανεπιστηµίου.

Pr
os

lip

Άρθρο 59
Αργίες
Πέραν του χρόνου των θερινών διακοπών, το εν γένει
εκπαιδευτικό και εξεταστικό έργο διακόπτεται κατά τις
εξής ηµέρες:
α) Την 28η Οκτωβρίου
β) Την 17η Νοεµβρίου
γ) Από την 24η ∆εκεµβρίου µέχρι την 7η Ιανουαρίου
(συµπεριλαµβανοµένων)
δ) Την 30η Ιανουαρίου
ε) Την 25η Μαρτίου
στ) Την Καθαρά ∆ευτέρα
ζ) Από τη Μεγάλη ∆ευτέρα µέχρι την Παρασκευή του
Πάσχα (συµπεριλαµβανοµένων)
η) Την 1η Μαΐου
θ) Τη ∆ευτέρα του Αγίου Πνεύµατος
ι) Την 8η Νοεµβρίου για την πανεπιστηµιακή µονάδα
της Μυτιλήνης
ια) Την 11η Νοεµβρίου για την πανεπιστηµιακή µονάδα
της Χίου
ιβ) Την 6η Αυγούστου για την πανεπιστηµιακή µονάδα
της Σάµου
ιγ) Την 7η Μαρτίου και την 14η Νοεµβρίου για την
πανεπιστηµιακή µονάδα της Ρόδου
ιδ) Την 6η ∆εκεµβρίου για την πανεπιστηµιακή µονάδα
της Σύρου
ιε) Την 8η Οκτωβρίου για την πανεπιστηµιακή µονάδα
της Λήµνου.

Άρθρο 61
Ανταποδοτικές Υποτροφίες
Στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορούν
να χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, µε υποχρέωση εκ µέρους τους να
προσφέρουν εργασία µε µερική απασχόληση στις υπη−
ρεσίες και τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Πριν από το τέλος του εαρινού εξαµήνου εκάστου
ακαδηµαϊκού έτους, το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πα−
νεπιστηµίου Αιγαίου αποφασίζει τον αριθµό των υπο−
τροφιών και το ύψος των πιστώσεων που πρόκειται
να διατεθούν για τις ανταποδοτικές υποτροφίες κατά
το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, οι οποίες και εγγράφο−
νται στον προϋπολογισµό του ιδρύµατος του επόµενου
έτους.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανταποδοτικών Υποτροφιών
αποτελούµενη από τους Αντιπρυτάνεις Ακαδηµαϊκών
υποθέσεων και Φοιτητικών Θεµάτων, καθώς και τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Σπουδών του ιδρύµατος,
εισηγείται στη Σύγκλητο:
α) σχετικά µε την ιεράρχηση των αναγκών των υπηρε−
σιών του ιδρύµατος για την απασχόληση φοιτητών
β) την κατανοµή των υποτροφιών ανά τµήµα και την
αντιστοίχηση των θέσεων µε τις υπηρεσίες απασχόλησης
Η Σύγκλητος εγκρίνει τους πίνακες για την κατανοµή
των πιστώσεων και τον αριθµό των υποτροφιών ανά τµήµα.
Οι φοιτητές µπορούν να παρέχουν την εργασία τους
στη Βιβλιοθήκη, στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Επι−
κοινωνιών, στα εργαστήρια και σε υπηρεσίες που εγκρί−
νει η Σύγκλητος.
Οι γραµµατείες των τµηµάτων ανακοινώνουν τον
αριθµό των διατιθέµενων θέσεων κατά το πρώτο δε−
καπενθήµερο του Σεπτεµβρίου. Οι ενδιαφερόµενοι υπο−
βάλλουν αίτηση στη γραµµατεία του τµήµατος τους
και η επιλογή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α) τον αριθµό των µαθηµάτων που έχει επιτυχώς εξε−
τασθεί κατά τις εξεταστικές των δύο προηγούµενων
εξαµήνων (Φεβρουαρίου και Ιουνίου).
β) σε περίπτωση ίσου αριθµού µαθηµάτων µε βάση
το κριτήριο α’, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των
µαθηµάτων που έχει επιτυχώς εξετασθεί κατά τις εξε−
ταστικές των δύο προηγούµενων εξαµήνων (Φεβρουα−
ρίου και Ιουνίου).
Η υποτροφία καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου
απασχόλησης, µετά από βεβαίωση του υπευθύνου της
υπηρεσίας απασχόλησης για την επάρκεια των παρε−
χόµενων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση πληµµελούς άσκησης ή µη αρµόζουσας
συµπεριφοράς υποτρόφου, µε εισήγηση του προϊστα−
µένου της αντίστοιχης υπηρεσίας, η Επιτροπή Αντα−
ποδοτικών Υποτροφιών καλεί το φοιτητή για παροχή
εξηγήσεων. Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, η
υποτροφία µπορεί να διακοπεί µε απόφαση της Επι−
τροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 60
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Φοιτητών
1. Οι φοιτητές έχουν τα δικαιώµατα και τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθε−
σία, τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις των
αρµοδίων πανεπιστηµιακών οργάνων διοίκησης.
2. Οι φοιτητές µπορούν επωνύµως και εγγράφως να
απευθύνονται στον Πρόεδρο του Τµήµατός τους, αναφε−
ρόµενοι σε ζητήµατα που τους αφορούν και που ανήκουν
στο πεδίο ευθύνης του τµήµατος, διαφορετικά µπορούν

Άρθρο 62
Κοινωνικές παροχές
1. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου εξασφαλίζει τις προϋπο−
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θέσεις οι οποίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αντε−
πεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, διαµορφώνοντας
τους απαραίτητους όρους σπουδών και διαβίωσης και
διευκολύνουν τις µετακινήσεις τους. Οι προϋποθέσεις
χορήγησης στους φοιτητές των κοινωνικών παροχών
που αναφέρονται στη συνέχεια καθορίζονται µε απόφα−
ση της Συγκλήτου. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιού−
νται των παροχών της φοιτητικής µέριµνας καθ’ όλη τη
διάρκεια των σπουδών τους και µέχρι τη συµπλήρωση
του µέγιστου χρόνου τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τους φοι−
τητές του πανεπιστηµίου Αιγαίου µε ειδικές ανάγκες,
οι οποίοι έχουν προτεραιότητα σε κάθε είδους παρο−
χή και δικαίωµα που απορρέει από τη φοιτητική τους
ιδιότητα.
3. Η παροχή διδακτικών συγγραµµάτων και βοηθηµά−
των στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου διεξάγεται µε τη διαδικασία και τις προϋποθέ−
σεις που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας.
4. Στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου παρέχε−
ται δωρεάν σίτιση. Η σίτιση και η στέγαση των φοιτητών
του πανεπιστηµίου ρυθµίζονται από τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και από τον Κανονισµό Σίτισης−
Στέγασης, όπως αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
5. Η υγειονοµική περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε τις ισχύου−
σες διατάξεις. Κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή στο
οικείο τµήµα, µπορεί να ζητήσει τη χορήγηση φοιτητι−
κού βιβλιαρίου περίθαλψης, συµπληρώνοντας υπεύθυνη
δήλωση.
Υγειονοµική περίθαλψη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δι−
ατάξεις, δικαιούνται: α) οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι
µεταπτυχιακοί φοιτητές, β) οι αλλοδαποί φοιτητές που
επισκέπτονται το πανεπιστήµιο στο πλαίσιο διεθνών ή
ευρωπαϊκών προγραµµάτων γ) οι αλλοδαποί φοιτητές
που εγγράφονται στο ίδρυµα.
6. Στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου χορη−
γούνται δελτία φοιτητικού εισιτηρίου, σύµφωνα µε τους
όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας. ∆ελτίο φοιτητικού
εισιτηρίου χορηγείται και στους αλλοδαπούς φοιτη−
τές που επισκέπτονται το πανεπιστήµιο στο πλαίσιο
διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων ανταλλαγών και
συνεργασίας. Τα δελτία αυτά χορηγούνται στην αρχή
κάθε ακαδηµαϊκού έτους από τη γραµµατεία του οικείου
τµήµατος, η οποία έχει και την ευθύνη για τον έλεγχο
των νοµίµων προϋποθέσεων για τη χορήγησή τους.
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ασφαλούς χρήσης των χώρων, λαµβανοµένης υπόψη της
διαθεσιµότητας των χώρων και της δυνατότητας προ−
στασίας και φύλαξης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
ιδρύµατος. Πριν από την λήψη απόφασης το αρµόδιο
γι’ αυτήν όργανο οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τη
διοικητική υπηρεσία της πανεπιστηµιακής µονάδας τη
γνώµη της περί της δυνατότητας ασφαλούς χρήσης και
φύλαξης του χώρου.
4. Η χρήση πανεπιστηµιακών χώρων και εξοπλισµού
από µεµονωµένα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας
ή από πανεπιστηµιακούς φορείς για σκοπούς άσχετους
µε την πανεπιστηµιακή λειτουργία, επιτρέπεται µόνον
κατόπιν άδειας του Πρυτανικού Συµβουλίου ή άλλου
εξουσιοδοτηµένου οργάνου.
5. Η χρήση των πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων από
µη πανεπιστηµιακούς φορείς επιτρέπεται µόνον κατόπιν
άδειας του Πρυτανικού Συµβουλίου ή άλλου εξουσιο−
δοτηµένου οργάνου.
6. Η παραχώρηση των χώρων για την πραγµατοποίηση
κάθε είδους από τις παραπάνω εκδηλώσεις γίνεται σε
συνεργασία µε τη γραµµατεία της σχολής ή του τµή−
µατος, ώστε να µην παρεµποδίζεται το εκπαιδευτικό
και ερευνητικό έργο της σχολής ή του τµήµατος, ούτε
και η εύρυθµη εν γένει λειτουργία τους.
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Άρθρο 64
Εκδόσεις του Πανεπιστηµίου
1. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου εκδίδει σε έντυπη ή ηλε−
κτρονική µορφή διοικητική επετηρίδα, στην οποία πε−
ριλαµβάνονται οι αρχές του πανεπιστηµίου και το δι−
δακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του ιδρύµατος
κατανεµηµένο στις επιµέρους ακαδηµαϊκές και υπηρε−
σιακές µονάδες. Η διοικητική επετηρίδα περιλαµβάνει,
επίσης, τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων λήψης
αποφάσεων και των συµβουλίων και επιτροπών που
λειτουργούν σε επίπεδο ιδρύµατος.
2. Κάθε σχολή ή τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
εκδίδει στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους Οδηγό
Σπουδών, στον οποίο περιλαµβάνονται το πρόγραµ−
µα σπουδών µε τα ονόµατα των διδασκόντων και το
περίγραµµα των µαθηµάτων, όπως επίσης και πληρο−
φορίες για τους φοιτητές και για κάθε ενδιαφερόµενο
σχετικά µε θέµατα σπουδών, φοιτητικής µέριµνας, την
οργάνωση και τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
γενικότερα και της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος
ειδικότερα και σχετικά µε την πόλη στην οποία εδρεύει
η σχολή ή το τµήµα.
3. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου εκδίδει κάθε χρόνο, ή το
πολύ κάθε δύο χρόνια, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή,
επιστηµονική επετηρίδα στην οποία αποτυπώνεται η
ερευνητική και η συγγραφική δραστηριότητα των µελών
∆.Ε.Π., του λοιπού επιστηµονικού προσωπικού και των
µεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
κατά τη χρονική περίοδο που µεσολάβησε από την
προηγούµενη έκδοση. Η εν λόγω καταγραφή περιλαµ−
βάνει και συνοπτική περίληψη του περιεχοµένου των
δραστηριοτήτων αυτών. Η έκδοση της επιστηµονικής
επετηρίδας διεξάγεται υπό την εποπτεία της Επιτροπής
Εκδόσεων του ιδρύµατος.
4. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η κυκλο−
φορία και άλλων εκδόσεων, είτε µόνιµου και περιοδικού,
είτε περιστασιακού χαρακτήρα.
5. Την επιµέλεια των κατά τα ανωτέρω εκδόσεων του
πανεπιστηµίου έχει η Επιτροπή Εκδόσεων. Την επιµέλεια
των Οδηγών Σπουδών την έχουν τα αντίστοιχα τµήµατα,
η δε Επιτροπή Εκδόσεων λειτουργεί στην περίπτωση
αυτή συντονιστικά.
Άρθρο 65
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου λειτουργεί Κεντρική Βιβλι−
οθήκη µε τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης»
η οποία εδρεύει στην Μυτιλήνη και αποτελείται από

Άρθρο 63
Χρήση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού του
Πανεπιστηµίου
1. Η χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο−
πλισµού των σχολών ή των τµηµάτων γίνεται για την
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ανα−
γκών.
2. Οι χρήσεις των χώρων καθορίζονται από την Κο−
σµητεία της Σχολής ή τη Γενική Συνέλευση του Τµή−
µατος και στην περίπτωση πανεπιστηµιακής µονάδας
που φιλοξενεί τµήµατα ενταγµένα σε περισσότερες
από µίας σχολές, από το Πρυτανικό Συµβούλιο, µετά
από εισηγήσεις των οικείων σχολών.
3. Γενικές Συνελεύσεις ή άλλου είδους συγκεντρώσεις
ή εκδηλώσεις στα πλαίσια των ερευνητικών, αναπτυξι−
ακών, επιµορφωτικών ή άλλων έργων από το φοιτητικό
σύλλογο ή θεσµοθετηµένες πολιτιστικές οµάδες µελών
της πανεπιστηµιακής κοινότητας σε χώρους της σχολής
ή του τµήµατος πραγµατοποιούνται µετά από έγγραφη
έγκριση της Κοσµητείας της Σχολής ή του Κοσµήτορα
για χώρους της σχολής και της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος ή του Προέδρου για χώρους του τµήµατος.
Οι εγκρίσεις αυτές χορηγούνται στα πλαίσια καλής και
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Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
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παραρτήµατα που λειτουργούν στην έδρα κάθε πανε−
πιστηµιακής µονάδας του Ιδρύµατος. Τα παραρτήµατα
της βιβλιοθήκης συνεργάζονται µε τα αναγνωστήρια
των σχολών και των τµηµάτων της οικείας πανεπιστη−
µιακής µονάδας, εφόσον υπάρχουν, και συντονίζουν τη
λειτουργία τους. Αρµόδια για την εποπτεία της βιβλι−
οθήκης και των παραρτηµάτων είναι η Επιτροπή Επο−
πτείας ή ο Επόπτης που ορίζονται από τη Σύγκλητο. Οι
Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και ο διαδανεισµός ρυθµί−
ζονται µε απόφαση της Συγκλήτου.

Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Άρθρο 66
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
1. Για ζητήµατα, τα οποία δεν ρυθµίζονται στον πα−
ρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι
διατάξεις του π.δ. 160/2008.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται
ο κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 108974/25.10.2002
υπουργικής απόφασης Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουρ−
γίας του ιδρύµατος».

Pr
os

lip

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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