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«Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ  δηαδηθαζία εθινγήο, εμέιημε θαη 

κνληκνπνίεζεο  Καζεγεηψλ θαη ππεξεηνχλησλ 

Λεθηφξσλ» 

 

(Σρεη. Νόκνη 4009/2011 όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  κε ηνπο 

Νόκνπο: 

 
1) Ν.4386/2016,( Α΄83/ 11-5-2016)«Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2)Ν.4405/2016,( Α΄129/13-7-2016) «Κύξωζε ηεο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 2014/ 335/ΓΓ, 

Γπξαηόκ γηα ην ζύζηεκα ηωλ ηδίωλ πόξωλ ηεο Γπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

3) Ν.4415/2016,(Α’159/6-9-2016)«Ρπζκίζεηο γηα ηελ ειιελόγιωζζε εθπαίδεπζε, ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4)  ηελ  εξκελεπηηθή εγθύθιην « Οδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ λ.4369 (Α΄27), ηνπ λ.4386/2016 

(Α΄83) θαη ηνπ λ. 4405/2016 (Α΄129)» κε αξηζκ. πξωη. Φ.122.1/88/119483/Z2/20-7-2016 

5) ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε , Φ.122.1/6/14241/Δ2 (Β΄225/31-1-2017) 

6) Ν.4452/2017,(Α΄17/15-2-2017) «Ρύζκηζε ζεκάηωλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ 

Γιωζζνκάζεηαο, ηεο Γζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Γιιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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****** Γθιεθηνξηθά ζψκαηα θαη εηζεγεηηθέο επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ πξηλ 

απφ 31/1/2017 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 70 ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) θαη ην άξζξν 4 ηνπ λ. 

4405/2016 (Α΄ 129), ζεσξνχληαη λνκίκσο ζπγθξνηεζέληα.  

****(Σρεη. Άξζξν 5 Φ.122.1/6/14241/Δ2, ΦΓΚ 225 η.Β΄(31-1-2017) 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ- ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΑΠΕΛΛΑ  

Περύ Προθεςμιών γενικϊ 

 Πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011 φπσο 

απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 70 ηνπ 

Ν.4386/2016  

 α) Οη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195) φπσο  απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε, κε ην άξζξν 70 ηνπ Ν.4386/2016  

 απνηεινχλ έληνλε ππφδεημε πξνο ην ζθνπφ ηεο 

ηαρείαο πεξάησζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη φρη γλήζηα 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία. 

 β) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ ίδηα δηάηαμε πξνζεζκίεο 

ηζρχνπλ θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαλέσζεο θαη ηεο 

κνληκνπνίεζεο ηνπ επί ζεηεία επίθνπξνπ θαζεγεηή 

Παξ.1, 

Άξζξν 1 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

 

1. Λειτουργύα του ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ 

(ΑΠΕΛΛΑ) 

 

 

 

παξ.1, 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

 Οη δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη εμέιημεο ησλ θαζεγεηψλ θαη 

ησλ ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ θαη νη δηαδηθαζίεο 

αλαλέσζεο θαη κνληκνπνίεζεο ησλ επί ζεηεία 

επίθνπξσλ θαζεγεηψλ ππνζηεξίδνληαη ειεθηξνληθά 

απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΑΠΓΘΘΑ, ζηε 

δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε https://apella.minedu.gov.gr/. 

 Τν σο άλσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηειεί ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη έρεη σο θνξέα δηαρείξηζεο ην 

https://apella.minedu.gov.gr/
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Γζληθφ Δίθηπν Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (Γ.Δ.Γ.Τ.) ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 Ιέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ: θαηαξηίδνληαη θαη 

ηεξνχληαη ηα κεηξψα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

κειψλ ησλ Α.Γ.Ζ., 

 ππνβάιινληαη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ 

πιήξσζε ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη 

 θαζψο θαη αηηήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία 

αλαλέσζεο ή κνληκνπνίεζεο ησλ επί ζεηεία 

επίθνπξσλ θαζεγεηψλ καδί κε ηα αλαγθαία γηα 

ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά,  

 θαη αλαξηψληαη νη πξάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο εθινγήο, εμέιημεο ησλ θαζεγεηψλ 

θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ 

 θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη 

κνληκνπνίεζεο ησλ επί ζεηεία επίθνπξσλ 

θαζεγεηψλ θαζψο θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο. 

 Τα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ. 

2.Τπεύθυνοσ του Ιδρύματοσ. 

  Ιε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ νηθείνπ Ζδξχκαηνο 

ππάιιεινο ηνπ Α.Γ.Ι. νξίδεηαη σο ν ππεχζπλνο ηνπ 

Ιδξχκαηνο, γηα ηε ρνξήγεζε πξφζβαζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηα δηθαηνχκελα πξφζσπα θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ζε επίπεδν Ζδξχκαηνο. 

 Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαζψο θαη ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηηεζεί, 

εθιείςεη ή αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν.  

παξ.7. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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3.Λειτουργύα πληροφοριακού ςυςτόματοσ - δικαύωμα πρόςβαςησ. 

 α) Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο εθηειεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ρξέε 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζην πιαίζην ησλ σο άλσ 

νξηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Τα Α.Γ.Ι. κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ 

γξακκαηεηψλ ηνπο θαη ησλ νξηζζέλησλ ππεπζχλσλ 

θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηηο ελέξγεηεο 

πνπ επηηεινχληαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα φια ηα ζηάδηα πνπ 

ζπλζέηνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο, εμέιημεο, 

αλαλέσζεο ή κνληκνπνίεζεο,  

β) Οη δηαδηθαζίεο ηεο εθινγήο, εμέιημεο, αλαλέσζεο ή 

κνληκνπνίεζεο θαζψο θαη νη πεξηγξαθφκελεο ζηελ 

παξνχζα, πξάμεηο θαη απνθάζεηο,  είλαη 

πξνζβάζηκεο: 

 

 Σηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ζηηο γξακκαηείεο ησλ 

Τκεκάησλ θαη ησλ Σρνιψλ, 

 Σηνλ ππεχζπλν ηνπ Ζδξχκαηνο, 

 Σηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο, 

 Σηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Γηδηθήο 

Σχλζεζεο 

 θαη ζηα κέιε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην βαζκφ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο.  

Γηδηθφηεξα ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Γηδηθήο 

Σχλζεζεο δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα κεηξψα 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ θαζψο ζηηο 

πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα πξάμεηο θαη απνθάζεηο 

ζηε ιήςε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ.  

γ) Οη πξνθεξχμεηο θαη ηα κεηξψα εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ κειψλ είλαη πξνζβάζηκα ζην ζχλνιν ησλ 

 

 

παξ.8 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

δ) Όιεο νη νξηδφκελεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζίεο 

επνπηεχνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

κέζσ ινγαξηαζκνχ πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα.  

Ε σο άλσ ππεξεζία έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κέζσ ινγαξηαζκνχ 

πξφζβαζεο, εθφζνλ πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνχζεο θαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε 

ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. 

4. Μητρώα καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. 

 Σηελ Ηεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ηα κεηξψα ησλ Ηαζεγεηψλ θαη ππεξεηνχλησλ 

ιεθηφξσλ ησλ Α.Γ.Ζ.  

Αξκφδηα Δηεχζπλζε γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ νηθείνπ κεηξψνπ είλαη ε Δηεχζπλζε 

Πξνζσπηθνχ Αλψηαηεο Γθπαίδεπζεο.  

β) Γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ νηθείνπ κεηξψνπ 

ε σο άλσ ππεξεζία ζπλεξγάδεηαη κε ηα Α.Γ.Ζ., ηα νπνία 

ππνρξενχληαη ζηελ παξνρή θάζε απαξαίηεηνπ γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ εγγξάθνπ ή ζηνηρείνπ. Σηα 

κεηξψα θαηαρσξνχληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ 

θαζεγεηψλ θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ ησλ Α.Γ.Ζ., 

ε βαζκίδα πνπ ππεξεηνχλ θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε 

δεκνζηεπζείζα ζην Φ.Γ.Η. πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο. 

 γ) Ε Δηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Αλψηαηεο Γθπαίδεπζεο 

εμαζθαιίδεη κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν θαη ελδεδεηγκέλν 

ηξφπν πξφζβαζε ζηα νηθεία κεηξψα, ζηηο αληίζηνηρεο 

δηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα πξνζσπηθνχ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ Α.Γ.Ζ. 

παξ.7. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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ΜΕΡΟ Ι:ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ –ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΑΠΕΛΛΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Προκόρυξη θϋςεων Καθηγητών για εκλογό-εξϋλιξη-Αύτηςη για ανανϋωςη-

μονιμοπούηςη-Προθεςμύεσ 

 Η πξνθήξπμε εθινγήο ή εμέιημεο θαζεγεηψλ θαη ησλ 

ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Γ.Κ.), θαζψο 

θαη ε αίηεζε γηα αλαλέσζε ή κνληκνπνίεζε ησλ επί 

ζεηεία επίθνπξσλ θαζεγεηψλ αλαξηψληαη ακειιεηί 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ 

πξνθήξπμε ππεξεζία ηνπ Ζδξχκαηνο.  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο εθινγήο ή εμέιημεο δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ.  

Η αλσηέξσ πξνζεζκία θαηαρσξίδεηαη ζε μερσξηζηφ 

πεδίν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ζδξχκαηνο. 

παξ.2α 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

2α. Τποβολό Αύτηςησ Τποψηφιότητασ για Εκλογό -Διαδικαςύα –Δικαιολογητικϊ 

 Όζνη επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ εθινγή ζε πξνθεξπρζείζα 

ζέζε θαζεγεηή (επίθνπξνπ θαζεγεηή, αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή θαη θαζεγεηή) εγγξάθνληαη ζην ζχζηεκα 

θαη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο καδί κε φια ηα αλαγθαία γηα ηελ 

θξίζε δηθαηνινγεηηθά.  

Ωο ηέηνηα λννχληαη ππνρξεσηηθά  

 αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ,  

 βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,  

 αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ηίηισλ ζπνπδψλ 
ηνπο, 

 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο (δηδαθηνξηθή 
δηαηξηβή)  θαη αλαιπηηθφ ππφκλεκα απηψλ. 

 Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα θαηαρσξίδνπλ θαη θάζε 

πξφζζεην δηθαηνινγεηηθφ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

 

 

 

 

παξ.2β 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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απφ ην Ίδξπκα ζχκθσλα κε ηε δεκνζηεπζείζα 

πξνθήξπμε. 

2β. Τποβολό Αύτηςησ για Εξϋλιξη-Ανανϋωςη-Μονιμοπούηςη -Διαδικαςύα –

Δικαιολογητικϊ 

 Όζνη επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε εμέιημεο ζε 

ζέζε επίθνπξνπ θαζεγεηή, αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

ή θαζεγεηή θαη νη ππεξεηνχληεο επί ζεηεία 

επίθνπξνη θαζεγεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε αλαλέσζεο ή κνληκνπνίεζεο, ππνβάιινπλ 

ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ηνπο θαη θαηαρσξίδνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, εμαηξνπκέλσλ όζσλ από ηα 

δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ήδε θαηαρσξίζεη θαηά ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην γεληθό κεηξών θαη όζσλ δε 

ρξήδνπλ επηθαηξνπνίεζεο. 

παξ.2γ. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

2γ. Σρόποσ Τποβολόσ αύτηςησ υποψηφιότητα- εξϋλιξησ –ανανϋωςησ -

μονιμοπούηςησ 

 Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ή εμέιημεο ή αλαλέσζεο ή 

κνληκνπνίεζεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ειεθηξνληθά 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία.  

Η κε ππνβνιή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζεο εληφο 

ηεο ηαρζείζεο απφ ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκίαο 

ζπληζηά ιφγν απαξαδέθηνπ ηεο αίηεζεο. 

παξ.2δ. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 



14 
 

ΜΕΡΟ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ-ΜΗΣΡΩΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

 

1.Γενικό Μητρώο-Δικαύωμα εγγραφόσ  

 Σην γεληθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ΑΠΓΛΛΑ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη 

θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη κφληκνη 

επίθνπξνη θαζεγεηέο ησλ Α.Γ.Ι. ηεο εκεδαπήο.  

 

Σην ίδην κεηξψν εγγξάθνληαη πξναηξεηηθά νη 

θαζεγεηέο, νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη νη κφληκνη 

επίθνπξνη θαζεγεηέο ησλ νκνηαγψλ Α.Γ.Ι ηεο 

αιινδαπήο, θαζψο θαη νη εξεπλεηέο εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο 

αληίζηνηρσλ βαζκίδσλ. 

 

παξ.3α. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

2α.Εγγραφό ςτο Γενικό Μητρώο Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών και 

Μόνιμων Επύκουρων Καθηγητϋσ των Α.Ε.Ι. τησ Ημεδαπόσ-Δικαιολογητικϊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεπίπηωζη 

πος ηο 

Γνωζηικό 

Ανηικείμενο 

δεν 

αναθέπεηαι 

ζηο ΦΕΚ 

Διοπιζμού 

ή 

μεηαγενέζη

επα 

Η εγγξαθή ζην Γεληθφ Μεηξψν Ηαζεγεηψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Ηαζεγεηψλ θαη Ιφληκσλ Γπίθνπξσλ 

Ηαζεγεηέο ησλ Α.Γ.Ζ. ηεο εκεδαπήο,  

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε 

ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, ηεο βαζκίδαο, ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηεο 

Σρνιήο ή ηνπ Τκήκαηνο ηνπ Α.Γ.Ζ. ή ηνπ εξεπλεηηθνχ 

Ζδξχκαηνο ζην νπνίν ππεξεηνχλ.  

Οη ίδηνη νθείινπλ λα αλαξηνχλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ηελ πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο, φπσο 

δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Γ.Η., θαη λα θαηαρσξίδνπλ ην 

πξνθχπηνλ απφ απηήλ γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 Γάλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνθχπηεη απφ 

κεηαγελέζηεξε δεκνζηεπζείζα πξάμε ζην Φ.Γ.Κ., 

αλαξηνχλ θαη απηή. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν δελ 

αλαθέξεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο δχν σο άλσ 

πξάμεηο, ν θαζεγεηήο ή εξεπλεηήο θαηαρσξίδεη κε 

δηθή ηνπ επζχλε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν, 

φπσο απηφ απνξξέεη απφ ην ελ γέλεη επηζηεκνληθφ 

ηνπ έξγν.  

ΓΓΝΙΚΑ: 

Η θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ζπληζηά 

φξν ηνπ ελεξγνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

γεληθφ κεηξψν. 

παξ.3β 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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 Η θαηαρψξηζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

δελ είλαη ππνρξεσηηθή, εάλ ν θαζεγεηήο ή 

εξεπλεηήο ζπκπιεξψζεη ζην νηθείν πεδίν ηνλ εληαίν 

εληνπηζηή πφξσλ (URL) ηνπ Ιδξχκαηνο, ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ νπνίνπ έρεη αλαξηεζεί ην βηνγξαθηθφ 

ηνπ ζεκείσκα. 

 

2β.Εγγραφό ςτο Γενικό Μητρώο Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών και 

Μόνιμων Επύκουρων Καθηγητϋσ των Α.Ε.Ι. τησ Αλλοδαπόσ-Δικαιολογητικϊ 

 Ε εγγξαθή  ησλ Ηαζεγεηψλ,  Αλαπιεξσηψλ  

θαζεγεηψλ θαη Ιφληκσλ επίθνπξσλ Ηαζεγεηψλ  

ησλ νκνηαγψλ Α.Γ.Ι ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη 

ησλ  εξεπλεηψλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο 

εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρσλ 

βαζκίδσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαρψξηζε ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηνπ Ιδξχκαηνο ζην νπνίν 

ππεξεηνχλ θαη ηνπ εληαίνπ εληνπηζηή πφξσλ 

(URL) ηνπ ηειεπηαίνπ.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ζδξχκαηνο 

δελ πθίζηαηαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ θαζεγεηή ή εξεπλεηή, απηφ 

αλαξηάηαη κε επζχλε ηνπ. 

παξ.3γ. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

3.Σι ιςχύει για όςουσ ϋχουν ενταχθεύ  όδη ςτο Γενικό Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ –

Επικαιροπούηςη τοιχεύων 

  

Οη θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο πνπ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο έρνπλ εληαρζεί ζην 

γεληθφ κεηξψν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

«ΑΠΓΘΘΑ» δελ εγγξάθνληαη εθ λένπ ζε απηφ.  

παξ.3δ. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

 Οη θαηαρσξίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

επηθαηξνπνηνχληαη κε επζχλε ησλ 

εγγεγξακκέλσλ πξνζψπσλ. 

παξ.3ε. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/1

4241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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*
 Τα εκλεκτορικά ςϊματα που ςυγκροτικθκαν πριν από 31/12017 με βάςθ τα Μθτρϊα του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου τθσ Θζςθσ, κεωροφνται νομίμωσ ςυγκροτθκζντα και ςυνεπϊσ θ διαιδικαςία εκλογισ και εξζλιξθσ 

ςυνεχίηεται κανονικά. 

4. Τποχρϋωςη Καταχώριςησ ςτο ΑΠΕΛΛΑ,  διοικητικόσ πρϊξησ κωλύματοσ 

ςυμμετοχόσ μϋλουσ ΔΕΠ  ςτο  Εκλεκτορικό ώμα 

 
Με επζχλε ησλ γξακκαηεηψλ ησλ Τκεκάησλ θαη 

ησλ Σρνιψλ θαηαρσξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα: 

νη απνθάζεηο ησλ Πξπηάλεσλ ησλ νηθείσλ Α.Γ.Ι. 

ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε  

 επηζηεκνληθήο άδεηαο,  

 άδεηαο άλεπ απνδνρψλ,  

 αλαζηνιήο θαζεθφλησλ 

 θαζψο θαη θάζε άιιε δηνηθεηηθή πξάμε 

δπλάκεη ηεο νπνίαο ν θαζεγεηήο ηνπ 

Τκήκαηνο δελ δχλαηαη λα κεηέρεη ζε 

εθιεθηνξηθφ ζψκα. 

 

 Απφ ηελ σο άλσ θαηαρψξηζε πξνθχπηεη ν 

αξηζκφο ηεο απφθαζεο θαη ε δηάξθεηα ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν ν 

θαζεγεηήο θσιχεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε 

εθιεθηνξηθφ ζψκα. 

 

 

 

 

παξ.3ζη. 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/14

241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

5.Κατϊρτιςη Μητρώων Εςωτερικών και Εξωτερικών Μελών-Επικαιροπούηςη 

Μητρώων 

Καηάπηιζη 

Μηηπώων 

Εζωηεπικών και 

Εξωηεπικών 

Μελών. 

 

 

 

 

Τα Τκήκαηα θαηαξηίδνπλ  (κεηά ηε 31/1/2017) 

κε απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο έλα (1) κεηξψν 

Γζσηεξηθψλ θαη έλα  (1) κεηξψν Γμσηεξηθψλ 

κειψλ, επηιέγνληαο ηα κέιε ηνπο απφ ην Γεληθφ 

κεηξψν.*  

 

Τα κεηξψα (Γζσηεξηθψλ θαη Γμσηεξηθψλ 

Μειψλ) εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηεο 

Σπγθιήηνπ, έπεηηα απφ γλψκε ηεο Κνζκεηείαο 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Τκήκαηνο.  

 

Σην κεηξψν εζσηεξηθψλ κειψλ πεξηιακβάλνληαη 

Σρεη 

παξ3δ.άξζξν 

3  

Φ.122.1/6/14

241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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Ανάπηηζη ζηο 

ΑΠΕΛΛΑ ηων 

ππάξεων 

ζςγκπόηηζηρ και 

επικαιποποίηζηρ 

Μηηπώων 

 

 

Επικαιποποίηζη 

Μηηπώων  

θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη κφληκνη 

επίθνπξνη θαζεγεηέο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο. 

 

 

 Σην κεηξψν εμσηεξηθψλ κειψλ πεξηιακβάλνληαη 

θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη κφληκνη 

επίθνπξνη θαζεγεηέο άιισλ Τκεκάησλ ηνπ 

Ιδξχκαηνο ή άιισλ Α.Γ.Ι. ηεο εκεδαπήο θαη 

νκνηαγψλ Α.Γ.Ι. ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη 

αληίζηνηρεο βαζκίδαο εξεπλεηέο εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, πνπ 

θαιχπηνπλ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

Τκήκαηνο.  

 

 

 

Οη πξάμεηο ζπγθξφηεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο 

ησλ κεηξψσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

κειψλ αλαξηψληαη ακειιεηί ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Τκήκαηνο ή ηεο Σρνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 

  

Σηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Κ.4009.2011  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

 

«Τα κεηξψα ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

κειψλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαη ηεξνχληαη γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο εθινγήο, εμέιημεο κνληκνπνίεζεο θαη 

αλαλέσζεο θαζεγεηψλ επηθαηξνπνηνχληαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ην αξγφηεξν αλά 

εμάκελν κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, έπεηηα απφ 

γλψκε ηεο Ηνζκεηείαο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο.  

Σηα αλσηέξσ κεηξψα εγγξάθνληαη θαη κφληκνη 

επίθνπξνη θαζεγεηέο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπο 

ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρεη.(παξ.3, 

άξζξν 

30,Ν.4452/20

17 , ΦΓΚ 

17
Α
΄15-2-

2017 

(αληηθαηάζηα

ζε ηνπ β 

εδάθηνπ ηεο 

παξ. 3δ ηεο  

παξ3δ.άξζξν 

3  

Φ.122.1/6/142

41/Δ2 

ΦΓΗ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 
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ΜΕΡΟ ΙΙΙ-ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΚΛΟΓΗ-ΠΡΟΟΝΣΑ-ΠΡΟΘΕΜΙΕ-ΕΞΕΛΙΞΗ Ε 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ -ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ 

 

                                 

 

1.Προώποθϋςεισ εκλογόσ για όλεσ τισ βαθμύδεσ 

 «1.α) Πξνυπφζεζε γηα εθινγή ζε ζέζε θαζεγεηή φισλ ησλ 

βαζκίδσλ είλαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, θαζψο θαη 

ε ζπλάθεηα απηνχ ηνπ ελ γέλεη εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, 

δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ ή θαιιηηερληθνχ έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ κε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο.  

 

Η πξνυπφζεζε θαηνρήο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο γηα 

θαηάιεςε ζέζεο θαζεγεηή δελ ηζρχεη πξνθεηκέλνπ πεξί 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο, γηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο νηθείαο 

ηέρλεο ή επηζηήκεο (de lege artis).  

 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθινγή απνηειεί ην αλαγλσξηζκέλν έξγν κε βξαβεχζεηο ζε 

εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ε ζπκκεηνρή ζε εζληθέο 

θαη δηεζλείο εθζέζεηο θαη γεληθψο ε εζληθή θαη δηεζλήο 

αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ.  

 

Γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ην Π.δ. 123/1984 (Α΄39), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.δ. 111/1994 (Α΄4), ην Π.δ. 119/2005 

(Α΄177), ην Π.δ. 187/1996 (Α΄145) ην Π.δ. 390/1995 (Α΄217) θαη ην 

Π.δ. 34/2005 (Α΄51), κέρξη ηελ έθδνζε Γζσηεξηθνχ Ηαλνληζκνχ ηνπ 

νηθείνπ Α.Γ.Ζ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σρεη. 

(παξ1α,άξζξν 

4
ν
,Ν.4405/2016 

2. Εκλογό και Εξϋλιξη Καθηγητό  

 Η εθινγή θαη ε εμέιημε Καζεγεηή γίλεηαη κε αλνηθηή 

δηαδηθαζία, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο. 

 

 χετ. 
(παρ. 10, άρκρο, 4 Ν. 

4405/2016) 

3. Προςόντα εκλογόσ και εξϋλιξη 

 Γηα ηα πξνζφληα εθινγήο ζηηο βαζκίδεο ησλ 

θαζεγεηψλ εθαξκφδνληαη, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 1268/1982 (Α΄ 87), φπσο απηφ ίζρπε θαηά 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195). Κάζε 

αληίζεηε ζην άξζξν απηφ δηάηαμε θαηαξγείηαη. 

 

 

Τα πξνζφληα εθινγήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ: 

 

χετ.  
(Παρ.1β, άρκρο 4, 
Ν.4405/2016) 
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Γηα εθινγή ζε ζέζε Λέθηνξα* απαηηνχληαη:  

 η) Τνπιάρηζην δηεηήο εθπαηδεπηηθή πείξα ζε ειιεληθφ Α.Γ Ζ. ή νκνηαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ή αλαγλσξηζκέλν επαγγειµαηηθφ  έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ή δηεηήο 

εξγαζία ζε εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή αιινδαπήο ή ζπλδπαζµφο ησλ 

παξαπάλσ 

 "ηη) δχν ηνπιάρηζην πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά εθηφο απφ 

ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία µε άιινπο, πνπ λα 

πξνάγνπλ ηελ επηζηήµε ζην αληίζηνηρν γλσζηηθφ αληηθείκελν ή, δηαδεπθηηθά, µηα 

ηνπιάρηζην δεκνζίεπζε ηεο ίδηαο πνηφηεηαο θαη είηε εηήζηα ηνπιάρηζηνλ απηνδχλακε 

δηδαζθαιία ζε ειιεληθφ Α.Γ.Ζ. ή νκνηαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπκπιεξσκέλε θαηά ην 

ρξφλν ηεο θξίζεο είηε ηζφρξνλν ηνπιάρηζηνλ θαη ηζνδχλακν εξεπλεηηθφ έξγν ζε 

αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο".  

 "ηηη) Γηα ηελ εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ ηνλ 

θαζηζηά ηθαλφ γηα απηνδχλακε δηδαζθαιία θαη έξεπλα θαη παξέρεη πξννπηηθέο γηα 

παξαπέξα εμέιημή ηνπ".  

 

              * Με τθν ψιφιςθ του Ν.4009/2011 θ βακμίδα ΔΕΠ του Λζκτορα καταργικθκε και δεν 

επαναςυςτικθκε μζχρι ςιμερα 

Γηα εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε Γπίθνπξνπ Καζεγεηή απαηηνχληαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 η) Τνπιάρηζην δχν ρξφληα απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο µεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθά αληηθείκελν ηνπ Τνµέα ή ηνπιάρηζην δχν 

ρξφληα εξγαζίαο ζε αλαγλσξηζµέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο ή 

αλεγλσξηζκέλν επαγγειµαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ή ζπλδπαζµφο 

ησλ παξαπάλσ. 

 

 ιι) Πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά είηε απηνδχλαµεο ή ζε 

ζπλεξγαζία µε άιινπο εξεπλεηέο ,ή πξσηφηππε επηζηεκνληθή κνλνγξαθία πέξα απφ 

ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ή ζπλδπαζµφο ησλ παξαπάλσ. 

 Γηα ηελ εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ 

ζεκειηψλεη πξννπηηθέο αθαδεκατθήο εμέιημήο ηνπ.  
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Γηα εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή απαηηνχληαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε Καζεγεηή απαηηνχληαη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 η) Τνπιάρηζην ηέζζεξα ρξφληα απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο µεηά ηελ απφρηεζε ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Τνµέα ή ηνπιάρηζην 

ηέζζεξα ρξφληα εξγαζίαο ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή ηεο 

αιινδαπήο, ή αλαγλσξηζκέλν επαγγειµαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν, ή 

ζπλδπαζµφο ησλ παξαπάλσ.  

 

 ηη) Πξσηφηππεο δεµνζηεχζεηο ζε επηζηεµνληθά πεξηνδηθά απφ ηηο νπνίεο έλαο αξηζµφο 

πξέπεη λα είλαη απηνδχλακεο ή πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο µκνλνγξαθίεο. Γηα ηελ 

εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ππνςήθηνπ έρεη 

ζπκβάιεη ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήµεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ άιινπο εξεπλεηέο.  

Γηα ηελ εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ 

ππνςήθηνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήµεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο 

 η) Τνπιάρηζην έμη ρξφληα απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο, µεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Τνµέα, µε ηεθκεξησκέλε 

ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε θαη δηδαζθαιία ηεο χιεο δχν ηνπιάρηζην µαζεµάησλ ή 

ηνπιάρηζην έμη ρξφληα εξγαζίαο ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή 

ηεο αιινδαπήο µε ηεθκεξησκέλε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ή εθηεηακέλν επαγγειµαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν, ή 

ζπλδπαζµφο ησλ παξαπάλσ. 

 

 ηη) Πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απφ ηηο νπνίεο έλαο αξηζµφο 

πξέπεη λα είλαη απηνδχλακεο ή πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο µκνλνγξαθίεο. « 

 

 iii. δηδαθηηθή εκπεηξία µκεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπληζηακέλε ζηε δηδαζθαιία επί 

ηξηεηία, ηνπιάρηζηνλ, ζε µεηαπηπρηαθά πξνγξάµµαηα Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ή 

ηεο αιινδαπήο ή ε επίβιεςε, µε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηβιέπνληνο µέινπο ∆.Γ.Π., µίαο 

ηνπιάρηζηνλ δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο, απφ ηελ 

έλαξμε µέρξη ηελ πεξαίσζή ηεο ή ε ζπκκεηνρή ζε ηξηµειείο ζπκβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο δχν ηνπιάρηζηνλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί 

επηηπρψο, απφ ηελ έλαξμε µέρξη ηελ πεξαίσζή ηνπο ή ε δηεχζπλζε επί ηξηεηία, 

ηνπιάρηζηνλ, αλαγλσξηζκέλσλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφµσλ 

1514/1985 θαη 2913/2001, Γξεπλεηηθψλ Ζλζηηηνχησλ ή ηξηεηήο ηνπιάρηζηνλ ζεηεία ζε 

δηεπζπληηθή ζέζε ∆ηεζλψλ ή Γπξσπατθψλ Οξγαληζµψλ ή, πξνθεηµέλνπ πεξί 

ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ ησλ Ζαηξηθψλ Σρνιψλ, ε θιηληθή ή θιηληθνεξγαζηεξηαθή 

δηεχζπλζε επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε ζε Παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία ή λνζνθνκεία 

ηνπ Γ.Σ.Υ.  

"Τα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα 123/1984 (ΦΓΗ 39 Α΄), 111/1994 (ΦΓΗ 84 Α΄), 390/1995 (ΦΓΗ 217 Α΄) θαη 

187/1996 (ΦΓΗ 145 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο θαη ησλ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 8 ηνπ λ. 

1268/1982 (ΦΓΗ 87 Α΄), φπσο ην άξζξν απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε 

θνξά.". 
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4. Διαδικαςύα εκλογόσ και εξϋλιξησ -Γενικϊ 

 
Η εθινγή θαη ε εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα 

πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 70 ηνπ Ν.4386/2016 (ν νπνίνο αληηθαζηζηά ην άξζξν 

19 ηνπ Ν.4009/2011), αλάινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο ζέζεο θαη ηελ βαζκίδα ζηελ νπνία γίλεηαη ε εθινγή ή ε 

εμέιημε. 

Σχετ. παρ. (9 
, αρκρο 4 , 
Ν. 
4405/2016 ) 

5. Εκλογό Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών  

 
 Ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ. 4009/2011 (Α 195) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:   

Οη Ηαζεγεηέο θαη νη Αλαπιεξσηέο Ηαζεγεηέο εθιέγνληαη 

σο κφληκνη.  

Σχετ.  (παρ 
1α, άρκρο 
30 
Ν.4452/2017 
Τ.Α΄17/15-2-
2017) 

6.Εκλογό-Εξϋλιξη-Ανανϋωςη-Μονιμοπούηςη Επύκουρων Καθηγητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεηική 

Κπίζη 

 

 

Απνηηική 

Κπίζη 

 

 

Οη Γπίθνπξνη Καζεγεηέο εθιέγνληαη γηα  (3) ηξηεηή 

ζεηεία. Γληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (2) δχν κελψλ 

απφ ηελ παξέιεπζε (3) ηξηεηνχο ζεηείαο ηνπο κπνξνχλ 

λα δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο : 

ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπο γηα άιιε κηα ηξηεηία 

 ή ηε κνληκνπνίεζε ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ 

Γπίθνπξνπ Ηαζεγεηή 

 ή ηελ εμέιημή ηνπο ζηελ επφκελε βαζκίδα θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Κ. 4386/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη *(βι. παξαθάησ παξ.9) 

Αλ νη επίθνπξνη Καζεγεηέο  δελ αζθήζνπλ θακία απφ ηηο 

αλσηέξσ δπλαηφηεηεο θαηά ηελ σο άλσ απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία απνιχνληαη. 

Γάλ ε θξίζε γηα κνληκνπνίεζε είλαη ζεηηθή : 

νη Γπίθνπξνη Ηαζεγεηέο κνληκνπνηνχληαη ζηε ζέζε ηελ 

νπνία θαηέρνπλ 

Γάλ ε θξίζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπο ε ηε 

κνληκνπνίεζεο ηνπο ή ηελ εμέιημή ηνπο είλαη αξλεηηθή 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εθ λένπ ηελ αλαλέσζε 

ηεο ζεηείαο ηνπο ή ηελ κνληκνπνίεζεο ηνπο ή ηελ εμέιημή 

ηνπο κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο 

απφ ηελ έθδνζε ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο.  

Σε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο αξλεηηθήο θξίζεο ιήγεη 

απηνδηθαίσο ε ζεηεία ηνπο.  

Σε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο νη επίθνπξνη 

Σχετ.  (παρ 
1α, άρκρο 
30 
Ν.4452/2017 
Τ.Α΄17/15-2-
2017) 
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 θαζεγεηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κεηά ηελ παξέιεπζε 

ελφο (1) έηνπο αίηεζε γηα ηε κνληκνπνίεζε ή ηελ εμέιημε 

ηνπο.  

7.Επύκουροι Καθηγητϋσ με Σετραετό θητεύα 

 
Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο κε 

ηεηξαεηή ζεηεία Γπίθνπξνη Ηαζεγεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηία λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ πεξηπη. α) αίηεζε, 

(βι.παξ. 6 πην πάλσ) εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο, (ήηνη απφ 15/2/2017 έσο 15/4/2017_ 

Σχετ.  (παρ 
1Β, άρκρο 
30 
Ν.4452/2017 
Τ.Α΄17/15-2-
2017) 

7β) Σι ιςχύει για τουσ Επύκουρουσ Καθηγητϋσ (επύ θητεύα) που η διαδικαςύα 

μονιμοπούηςησ δεν ϋχει ολοκληρωθεύ ϋωσ την 15/2/2017 

 
Τα φζα έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξ.6 (βι. πην πάλσ) θαη 

ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Κ.4452/20147 (ήηνη απφ 

ηηο  15/2/2017), ηζρχνπλ θαη γηα ηνπ Γπίθνπξνπο 

Καζεγεηέο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε θαη δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

 Σπγθεθξηκέλα ν Κφκνο αλαθέξεη ηα παξαθάησ : 

«Ε ρνξεγεζείζα µε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, µνληµνπνίεζεο ή εμέιημεο, µπνξεί 

λα αζθεζεί θαη απφ ηνπο επίθνπξνπο θαζεγεηέο πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

αίηεζε µνληµνπνίεζεο θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία» 

 
 
 
 
 
 
 
Σχετ (παρ 1γ, 
άρκρο 30 
Ν4452/2017) 
Τ.Α΄17/15-2-
2017) 
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8. Αύτηςη Εξϋλιξησ ςε επόμενη Βαθμύδα για  Καθηγητϋσ, και Τπηρετούντεσ 

Λϋκτορεσ , μετϊ από  το διοριςμό τουσ. 

 
Οη Καζεγεηέο θαη νη ππεξεηνχληεο Λέθηνξεο δχλαληαη λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε εμέιημεο ζηελ επφκελε βαζκίδα  κε 

ηελ ζπκπιήξσζε ηξηεηνχο ππεξεζίαο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο ηεο πξάμεο ηνπ 

Πξχηαλε γηα ην δηνξηζκφ ηνπο ζηε βαζκίδα πνπ 

ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν αίηεζήο ηνπο.  

Σχετ. 
(παρ1γ, 
άρκρο4ο , 
Ν.4405/20
16) 

9. Αύτηςη εξϋλιξησ των Επύκουρων καθηγητών ςτην Βαθμύδα Αναπλ. Καθηγητό 

μετϊ την μονιμοπούηςη τουσ 

 
Οη Μφληκνη Γπίθνπξνη Καζεγεηέο  δχλαληαη λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε εμέιημεο ζηελ βαζκίδα ηνπ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή νπνηεδήπνηε κεηά ηελ πξάμε 

κνληκνπνίεζήο ηνπο. 

Σχετ. 
(παρ1γ, 
άρκρο4ο , 
Ν.4405/20
16) 
 

10. Επαναπροκόρυξη θϋςησ ϋπειτα από μη εξϋλιξη Επύκουρων-Αναπλ. 

Καθηγητών. Προθεςμύεσ 

 
Οη κφληκνη επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη αλαπιεξσηέο 

θαζεγεηέο πνπ θξίζεθαλ θαη δελ  εμειίρζεθαλ ζηελ 

επφκελε βαζκίδα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εθ λένπ 

ηελ    πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ηνπο, κεηά απφ παξέιεπζε 

ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο, απφ ηε ιήςε  ηεο απφθαζεο 

γηα ηε κε εμέιημή ηνπο.   

 
Σχετ. 
(παρ.11, 
άρκρο 4, 
Ν.4405/20

16) 

11. Μονιμοπούηςη Λεκτόρων  -Ιςχύουςεσ  διατϊξεισ για όςουσ υπϋβαλαν αύτηςη 

μεταξύ11/5/2016-13/7/2016 

 
Ε δηαδηθαζία µνληµνπνίεζεο ησλ Θεθηφξσλ πνπ ππέβαιαλ 

αίηεζε µεηά ηε δεµνζίεπζε ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) θαη 

πξηλ ηελ έλαξμε εθαξµνγήο ηνπ λ. 4405/2016 (Α΄ 129) 

Δειαδή γηα φζνπο ππέβαιαλ αίηεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα   

κεηαμχ 11/5/2016-13/7/2016  

 νινθιεξψλεηαη ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηε 

δεµνζίεπζε ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) δηαηάμεηο, (δειαδή κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4009/2011 φπσο είραλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ίζρπαλ έσο ηελ 11/5/2016) 

Σχετ  
(παρ.2 
άρκρο 61 
Ν.4415/20
16) 

12. Αύτηςη εξϋλιξησ  Λϋκτορα μετϊ από μονιμοπούηςη 

 
Σε πεξίπησζε µνληµνπνίεζήο ηνπο δχλαληαη λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε εμέιημεο ζηε βαζµίδα ηνπ επί ζεηεία 

Γπίθνπξνπ Καζεγεηή ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ην 

ρξφλν ηεο αίηεζεο δηαηάμεηο. 

Σχετ παρ.2 
άρκρο 61 
Ν.4415/20
16 
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ΜΕΡΟ ΙV. ΤΝΘΕΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΚΛΕΚΣΟΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ  

 

1.υγκρότηςη Εκλεκτορικού ώματοσ -Προθεςμύεσ 

  

Τν εθιεθηνξηθφ ζψκα ζπγθξνηείηαη κε πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε, σο πξνο ην Γλσζηηθφ Αληηθείκελν 

ησλ κειψλ ηνπ, απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

Γηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ. 

Παξ.1α), 

Άξζξν 2 

Φ.122.1/6/14

241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

 

(ηξνπνπνίεζε 

ηεο παξ. 3
α
 

ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ 

Κ.4405/2016) 

 

 

 

2. υγκρότηςη Εκλεκτορικού ώματοσ - 11μελό και 15μελό εκλεκτορικϊ ανϊλογα 
με τον αριθμό μελών ΔΕΠ του Σμόματοσ 

 

Απιθμόρ 

Μελών 

ΔΕΠ  

Τμήμαηορ 

έωρ και 

(40)  

 γηα φζα απφ ηα Τκήκαηα αξηζκνχλ έσο θαη ζαξάληα 

(40) θαζεγεηέο θαη ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο, απφ: 

 

 πέληε (5) θαζεγεηέο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο 

ηνπο νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ίδην Τκήκα ηνπ νηθείνπ 

Α.Γ.Ι. 

 

 θαη έμη (6) θαζεγεηέο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο 

ηνπο, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Γ.Ι. ηεο εκεδαπήο, ή 

νκνηαγνχο Α.Γ.Ι. ηεο αιινδαπήο ή εξεπλεηέο ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε εθείλν ηεο πξνο 

πιήξσζε ζέζεο. 

Παρ.1β  

άρκρο 2 (Υ.Α 

Φ.122.1/6/14

241/Ζ2, ΦΕΚ 

225 τ.Β΄ 31-1-

2017) 

(ηξνπνπνίεζε 

ηεο παξ. 3
α
 

ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ 

Κ.4009/2011 

φπσο 

αληηθαηαζηάζ

εθε κε ην 

άξζξνπ 4 ηνπ 

Κ.4405/2016) 
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Απιθμόρ 

Μελών 

ΔΕΠ  

Τμήμαηορ 

άνω ηων  

(40) 

γηα φζα απφ ηα Τκήκαηα αξηζκνχλ άλσ ησλ ζαξάληα 

(40) θαζεγεηψλ θαη ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ, απφ : 

 

επηά (7) θαζεγεηέο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο 

ηνπο νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ίδην Τκήκα ηνπ νηθείνπ 

Α.Γ.Ζ. θαη  

 

νθηψ (8) θαζεγεηέο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο 

ηνπο, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Γ.Ι. ηεο εκεδαπήο, ή 

νκνηαγνχο Α.Γ.Ι. ηεο αιινδαπήο ή Γξεπλεηέο ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε εθείλν ηεο πξνο 

πιήξσζε ζέζεο. 

Παρ.1β  

άρκρο 2 (Υ.Α 

Φ.122.1/6/14

241/Ζ2, ΦΕΚ 

225 τ.Β΄ 31-1-

2017) 

ηξνπνπνίεζε 

ηεο παξ. 3
α
 

ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ 

Κ.4009/2011 

φπσο 

αληηθαηαζηάζ

εθε κε ην 

άξζξνπ 4 ηνπ 

Κ.4405/2016 
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3α)Επιλογό Σακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Εκλεκτορικού ώματοσ 

για Εκλογό-Εξϋλιξη-Ανανϋωςη και Μονιμοπούηςη επύ θητεύα Επύκουρων 

Καθηγητών   

  

Τα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ 

Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο γηα ηελ εθινγή, εμέιημε 

θαζεγεηψλ θαη ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ θαη γηα ηελ 

αλαλέσζε θαη κνληκνπνίεζε ησλ επί ζεηεία επίθνπξσλ 

θαζεγεηψλ επηιέγνληαη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε, 

ηδίσο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ην 

επηζηεκνληθφ έξγν ησλ κειψλ ηνπ, απφθαζε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο Γηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαη ηα κέιε ηεο εηζεγεηηθήο 

επηηξνπήο πξέπεη λα θαηέρνπλ ζέζε βαζκίδαο 

ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηε βαζκίδα ηεο πξνο πιήξσζε 

ζέζεο 

 

 

 

Παξ.4α) 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/14

241/Δ2 

ΦΓΚ 225 

η.Β΄(31-1-

2017) 

(Τξνπνπνίεζε 

ηεο  παξ.2 

άξζξν70 

Κ.4386/2016) 

 

 

Παξ.1ε) 

Άξζξν 2 

Φ.122.1/6/14

241/Δ2ΦΓΚ 

225 η.Β΄(31-1-

2017) 

(Τξνπνπνίεζε 

ηεο  παξ.2 

άξζξν70 

Κ.4386/2016) 

3β) Επιλογό Μελών Εκλεκτορικών ωμϊτων και Σριμελούσ Ειςηγητικόσ 

Επιτροπόσ από τα Μητρώα 

  

Τα κέιε ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ θαη ηξηκειψλ 

εηζεγεηηθψλ επηηξνπψλ επηιέγνληαη απφ ηα Μεηξψα 

Γζσηεξηθψλ θαη Γμσηεξηθψλ κειψλ. 

 

 

Ωο κέιε ηνπ εθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο θαη ηεο 

εηζεγεηηθήο επηηξνπήο επηιέγνληαη θαζεγεηέο ή 

εξεπλεηέο θ.ιπ. ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε 

ηελ ππφ πιήξσζε ζέζε θαη,  κφλν αλ δελ ππάξρνπλ 

παξ.3ε 

Άξζξν 3 

Φ.122.1/6/14

241/Δ2ΦΓΚ 

225 η.Β΄(31-1-

2017)   

   

παξ 1γ 
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ή δελ επαξθνχλ ηέηνηα κέιε, επηιέγνληαη κέιε 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

Η θξίζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Γηδηθήο Σχλζεζεο 

ηνπ Τκήκαηνο γηα ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θέξεη πιήξε αηηηνινγία, ηδίσο φηαλ νη 

εθιέθηνξεο πνπ επηιέγνληαη ζεξαπεχνπλ πνηθίια 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία θξίλνληαη ζπλαθή 

πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ππφ πιήξσζε 

ζέζεο. 

 

 Οη απνθάζεηο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαη ηεο ηξηκεινχο 

εηζεγεηηθήο επηηξνπήο ειέγρνληαη κφλν σο πξνο ηελ 

αηηηνινγία ηεο επηινγήο ηνπ κέινπο ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ή ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο. 

Άξζξν 2 

Φ.122.1/6/14

241/Δ2ΦΓΚ 

225 η.Β΄(31-1-

2017)   

 

 

 

 

 

 

4.Αιτιολόγηςη  Επιλογόσ μελών εκλεκτορικού ώματοσ  και Ειςηγητικόσ 

Επιτροπόσ 

 Η αηηηνινγία ηεο επηινγήο φισλ ησλ κειψλ ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαη ηεο εηζεγεηηθήο 

επηηξνπήο πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο ηνπ δηνξηζκνχ 

θαη ην ζπλνιηθφ επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ κέινπο 

πνπ πξνηείλεηαη. 

παξ 1δ, 

άξζξν 2 

Φ.122.1/6/14

241/Δ2ΦΓΚ 

225 η.Β΄(31-1-

2017)   

 

5. Ανϊρτηςη ςτο Πληροφοριακό ύςτημα όλων των πρϊξεων, αποφϊςεων και 

Διαδικαςιών 

 

 

Η  πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο Γηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο σο πξνο 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ην επηζηεκνληθφ έξγν  

ησλ κειψλ ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο (ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ) θαζψο  θαη φιεο νη δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο πνπ αθνξνχλ : 

ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ 

Σψκαηνο,  

(ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) 

 ε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Γηδηθήο 

Σχλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο γηα ηε ζπγθξφηεζε,  

 ε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηνπ εθιεθηνξηθνχ 

ζψκαηνο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ηξηκεινχο 

εηζεγεηηθήο επηηξνπήο, 

  ε ζπγθξφηεζε ησλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο 

εηζεγεηηθήο επηηξνπήο  

 θαη ην πξαθηηθφ ηεο εθινγήο,  

Παρ.4α και 4β  
άρκρο 3 (Υ.Α 

Φ.122.1/6/14

241/Ζ2, ΦΕΚ 

225 τ.Β΄ 31-1-

2017) 
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 ε εηζεγεηηθή έθζεζε ή ην ππφκλεκα ηεο 

ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο, θι.π) 

 Αλαξηψληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα.  

Η αλάξηεζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φισλ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα απφθαζε πξάμεσλ, 

απνθάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ απνηειεί πιήξε 

απφδεημε γλψζεο απηψλ γηα  

 ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Γηδηθήο 

Σχλζεζεο,  

 ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο,  

 ηεο Γηζεγεηηθήο Γπηηξνπήο,  

 ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο 

 θαη ηνπο ππνςεθίνπο. 

6.Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ύνθεςησ-Αρμοδιότητεσ-υμμετϋχοντεσ 

 Η Γεληθή Σπλέιεπζε Γηδηθήο Σχλζεζεο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011 απνηειεί ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηνπ Τκήκαηνο, πνπ έρεη απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε.  

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο αθνξνχλ ακηγψο αθαδεκατθνχ 

ραξαθηήξα ζέκαηα θαη ζε απηήλ κεηέρνπλ κφλν νη 

Καζεγεηέο θαη νη ππεξεηνχληεο Λέθηνξεο ηνπ 

Τκήκαηνο. 

Παρ.1α άρκρο 

2 (Υ.Α 

Φ.122.1/6/14

241/Ζ2, ΦΕΚ 

225 τ.Β΄ 31-1-

2017) 

 

7. υμπλόρωςη Εκλεκτορικού ώματοσ ςε περύπτωςη ΜΗ ύπαρξησ ικανού 
αριθμού εκλεκτόρων από το Σμόμα   

 Αλ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο εθιεθηφξσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην Τκήκα, εθδίδεηαη πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

Γηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο σο πξνο ην θξηηήξην 

ηεο ζπλάθεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ 

αδπλακία ζπγθξφηεζεο εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο απφ 

κέιε ηνπ Τκήκαηνο. 

 

 

Σηελ πεξίπησζε απηή ην Γθιεθηνξηθφ Σψκα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ θαζεγεηέο, κε ίδην ή ζπλαθέο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, άιισλ Τκεκάησλ ηνπ νηθείνπ 

Α.Γ.Ζ. ή άιισλ Α.Γ.Ζ. ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ Α.Γ.Ζ. ηεο 

αιινδαπήο ή εξεπλεηέο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, ρσξίο λα ηεξείηαη ε πξνβιεπφκελε 

αξηζκεηηθή αλαινγία. 

 

Παρ.2 άρκρο 

2 (Υ.Α 

Φ.122.1/6/14

241/Ζ2, ΦΕΚ 

225 τ.Β΄ 31-1-

2017) 

(Τροποποιεί  

το άρκρο 19 

του 

Ν.4009/2011 

όπωσ 

αντικαταςτάκ

θκε με τθ 

παρ.3β του 

άρκρου 70 του 

Ν.4386/2016) 
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8.Περιπτώςεισ υγκϋντρωςησ μεγαλύτερου ό μικρότερου  αριθμού Εκλεκτόρων 
με το ύδιο  γνωςτικό αντικεύμενο-Κλόρωςη. 

  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ πξνηεηλνκέλσλ 

κε θξηηήξην ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο, δηελεξγείηαη 

θιήξσζε γηα ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε Γηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε 

επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο 

 

Γηδηθφηεξα,: 

Αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο 

ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ: 

 

 α) είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ 

ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο (ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ) δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ 

απηψλ θαη 

 

 β) είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο (ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ) ηφηε νξίδεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ 

ζψκαηνο πνπ ππνιείπεηαη αθνινπζείηαη ε αλσηέξσ 

δηαδηθαζία επηινγήο απφ ηα κέιε κε ζπλαθέο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 

 

Παρ.3 άρκρο 

2 (Υ.Α 

Φ.122.1/6/14

241/Ζ2, ΦΕΚ 

225 τ.Β΄ 31-1-

2017) 

(Τροποποιεί  

το άρκρο 19 

του 

Ν.4009/2011 

όπωσ 

αντικαταςτάκ

θκε με τθ 

παρ.3γ του 

άρκρου 70 του 

Ν.4386/2016) 

 

9. Εξαύρεςη ςυμμετοχόσ ςε Εκλεκτορικό-υγγϋνεια  

 Δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζε Γθιεθηνξηθφ Σψκα 

θαζεγεηήο, ν νπνίνο είλαη ζχδπγνο ή ζπλδέεηαη κε 

ζπγγέλεηα έσο θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή 

αγρηζηείαο κε ππνςήθην. 

 

Σχετ. (παρ.3δ, 
άρκρο 70, 
Ν.4386/2016) 

(Αντικατάςτας
θ παρ.3δ  του 
άρκρο 19 του 
Ν.4009/2011) 

10.Μεταβολό ςύνθεςησ εκλεκτορικού ώματοσ- Άδεια-Αςθϋνεια –Κώλυμα 
μελών εκλεκτορικού ςώματοσ-Αναπλόρωςη 
 

 Ηαηά ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ Γθιεθηνξηθνχ 

Σψκαηνο, ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εθιεθηφξσλ δελ 

ππνινγίδνληαη φζνη απνπζηάδνπλ ιφγσ λφκηκεο 

άδεηαο ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ πηζηνπνηεί ε 

Γεληθή Σπλέιεπζε Γηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε 

πιήξσο θαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.  

 

Σε πεξίπησζε επίθιεζεο ιφγνπ αζζελείαο απαηηείηαη 

βεβαίσζε απφ δεκφζην λνζνθνκείν.  

 
Σχετ. (παρ.3ε, 
άρκρο 70, 
Ν.4386/2016) 
 
(Αντικατάςτας
θ παρ.3ε  του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 
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Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο, ε 

ζχλζεζή ηνπ δελ κεηαβάιιεηαη παξά κφλν εάλ κέινο 

ηνπ παξαηηεζεί, εθιείςεη ή βξεζεί ζε λφκηκε άδεηα. 

 

 Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην κέινο ηνπ Τκήκαηνο ή ην 

εμσηεξηθφ κέινο αλαπιεξψλεηαη απφ ην πξψην θαηά 

ζεηξά κε θσιπφκελν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ 

αληίζηνηρνπ θαηαιφγνπ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ πνπ 

νξίζηεθε θαηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ 

Σψκαηνο. 
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ΜΕΡΟ V-ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΚΛΕΚΣΟΡΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ-ΟΡΙΜΟ ΣΡΙΜΕΛΟΤ-

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΕΚΣΟΡΙΚΟΤ-ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

 

1.Πρώτη υνεδρύαςη Εκλεκτορικού ώματοσ –Προθεςμύεσ- Απαρτύα 
 

  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο ζπγθαιεί ην Γθιεθηνξηθφ 

Σψκα γηα ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

νξηζζεί ε ηξηκειήο εηζεγεηηθή επηηξνπή 

 

(

 Η ηξηκειήο  επηηξνπή κπνξεί λα απνηειείηαη από κέιε 

ηνπ Γθιεθηνξηθνύ  ώκαηνο ή όρη, ) 

 

 

Τν Γθιεθηνξηθφ Σψκα βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη 

παξφληα ην ήκηζπ πιένλ ελφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ 

ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο.  

 

Σηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο απαξηίαο, ε ζπλεδξίαζε 

επαλαιακβάλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

κίαο (1) εβδνκάδαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελφο ηξίηνπ 

(1/3) ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γθιεθηνξηθνχ 

Σψκαηνο. 

 

 
 
 
 
 
χετ. ( παρ.4

α
 

άρκρο 70 Ν. 
4386/2016) 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.4α του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 

2.ύνθεςη Σριμελούσ ειςηγητικόσ-Προώποθϋςεισ 
 

  

Έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο 

επηηξνπήο πξέπεη λα αλήθεη ζε άιιν Τκήκα ηνπ 

νηθείνπ Α.Γ.Ζ. ή άιισλ Α.Γ.Ζ. ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ 

Α.Γ.Ζ. ηεο αιινδαπήο ή λα είλαη εξεπλεηήο ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

 

 

 
Σχετ. ( παρ. 4β 
άρκρο 70 Ν. 
4386/2016) 
 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.4β του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 

3. Έργο Σριμελούσ Ειςηγητικόσ επιτροπόσ-Τποχρεώςεισ-Προθεςμύεσ 
 

  

Η ηξηκειήο εηζεγεηηθή επηηξνπή νθείιεη κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ 

ηε ζπγθξφηεζή ηεο θαη φρη λσξίηεξα απφ είθνζη 

 
Σχετ. ( παρ. 4γ 
άρκρο 4  Ν. 
4405/2016) 

                                                           
  Οι ωσ άνω διευκρινίςεισ ζχουν γίνει από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ. 
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(20) εκέξεο λα θαηαζέζεη εηζεγεηηθή έθζεζε ζηελ 

νπνία νθείιεη:  

 

α) λα αλαιχζεη θαη λα αμηνινγήζεη ην έξγν θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θάζε ππνςεθίνπ, εθθέξνληαο θξίζε 

γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο,  

 

β) λα δηαηππψζεη ηελ άπνςή ηεο εάλ νη ππνςήθηνη 

αληαπνθξίλνληαη ζηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν 

πξνζφληα θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ζπλάθεηα ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο 

κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, θαζψο θαη ε ζπλάθεηα απηήο, 

επηζηεκνληθνχ, δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ ή θαιιηηερληθνχ 

έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

πξνο πιήξσζε ζέζεο,  

 

γ) εάλ θξίλνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, λα 

πξνβεί ζηε ζπγθξηηηθή θαη αμηνινγηθή θαηάηαμή 

ηνπο. Ε επηηξνπή γηα λα παξάζρεη αθξηβή εηθφλα ηνπ 

θάζε ππνςεθίνπ νθείιεη λα αλαιχζεη θαη λα θξίλεη ηα 

έξγα ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ δξάζε θαη ηα ινηπά 

νπζηαζηηθά ηνπ πξνζφληα. 

 

 Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο, ε εηζεγεηηθή 

επηηξνπή δχλαηαη λα δεηά ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

απφ θαζεγεηέο νκνηαγνχο Α.Γ.Ι. ηεο αιινδαπήο ή 

Γξεπλεηέο ηεο αιινδαπήο, ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε εθείλν ηεο πξνο πιήξσζε 

ζέζεο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχετ. ( παρ. 4γ 
άρκρο 4  Ν. 
4405/2016) 

 

 
3α)Κοινοπούηςη ειςηγητικόσ ϋκθεςησ τριμελούσ 
επιτροπόσ  

Η εηζεγεηηθή έθζεζε θνηλνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο ζηα κέιε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο 

θαη ηνπο ππνςεθίνπο κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Τκήκαηνο». 

4. Παραύτηςη μϋλουσ  τριμελούσ  ειςηγητικόσ επιτροπόσ –Αδυναμύα ύνταξησ 

ειςηγητικόσ ϋκθεςησ. 

 
 

 

Γάλ κέινο ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο 

παξαηηεζεί ή εθιείςεη ή δηαπηζησζεί αδπλακία 

ζχληαμεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο δχλαληαη λα ππνβάινπλ εληφο ηεο ηδηαο 

πξνζεζκίαο ππφκλεκα/−ηα, ηα νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επέρνπλ ζέζε εηζεγεηηθήο έθζεζεο. 

 

Σχετ. (παρ. 4δ 
άρκρο 70 Ν. 
4386/2016) 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.3δ του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 
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5.Προθεςμύα διενϋργειασ εκλεκτορικού ςώματοσ μετϊ την κατϊθεςη ειςηγητικόσ 
ϋκθεςησ 

 
 

 

 

 

 

Ανάπηηζη 

ζηο 

ΑΠΕΛΛΑ 

 

 

Γληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ν 

Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο  ζπγθαιεί ελψπηνλ ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, ην Γθιεθηνξηθφ 

Σψκα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο ή εμέιημεο ησλ 

θαζεγεηψλ θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ θαη ηεο 

αλαλέσζεο ε κνληκνπνίεζεο ησλ επη ζεηεία 

επίθνπξσλ θαζεγεηψλ. 

 

Η εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ε ζρεηηθή 

εκεξήζηα δηάηαμε αλαξηψληαη ακειιεηί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε επζχλε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηνπ Ζδξχκαηνο 

 
Σχετ. (παρ. 5α 
άρκρο 4  Ν. 
4405/2016)   
 

(Τροποποίθςθ 
τθσ παρ.5α  του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011,όπω
σ 
αντικαταςτάκθκε 
με το άρκρο 5α 
του Ν.4386/2016) 
 
 
 και  
παρ.5α άρκρο 3 

(Υ.Α 

Φ.122.1/6/14241

/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 

31-1-2017) 

6. Ενϋργειεσ του Προϋδρου ςε περύπτωςη παρϋλευςησ προθεςμύασ κατϊθεςησ 

ειςηγητικόσ Έκθεςησ 

  

Σηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 

θαηάζεζεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, 

                                

                                       ηφηε 

ν Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο ππνρξενχηαη λα 

ζπγθαιέζεη ην Γθιεθηνξηθφ Σψκα εληφο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο, γηα λα πξνβεί ζε θξίζε κε βάζε ηνπο 

ππνβιεζέληεο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.4405 θξηηήξηα θαη 

πξνυπνζέζεηο , ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

 

Σχετ. (παρ. 5α 
άρκρο 4  Ν. 
4405/2016) 

 
(Τροποποίθςθ 
τθσ παρ.5α  του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011,όπω
σ 
αντικαταςτάκθκε 
με το άρκρο 5α 
του Ν.4386/2016) 
 

 

 Το Εκλεκτορικό ςώμα κα πρζπει: 
 

(α) λα αλαιχζεη θαη λα αμηνινγήζεη ην έξγν θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θάζε ππνςεθίνπ, εθθέξνληαο θξίζε 

γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο,  

 

β) λα δηαηππψζεη ηελ άπνςή ηεο εάλ νη ππνςήθηνη 

αληαπνθξίλνληαη ζηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν 
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πξνζφληα θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ζπλάθεηα ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο κε 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

θαζψο θαη ε ζπλάθεηα απηήο, επηζηεκνληθνχ, 

δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ ή θαιιηηερληθνχ έξγνπ ησλ 

ππνςεθίσλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνο 

πιήξσζε ζέζεο,  

 

γ) εάλ θξίλνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, λα 

πξνβεί ζηε ζπγθξηηηθή θαη αμηνινγηθή θαηάηαμή ηνπο. Ε 

επηηξνπή γηα λα παξάζρεη αθξηβή εηθφλα ηνπ θάζε 

ππνςεθίνπ νθείιεη λα αλαιχζεη θαη λα θξίλεη ηα έξγα 

ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ δξάζε θαη ηα ινηπά 

νπζηαζηηθά ηνπ πξνζφληα. 

 Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο, ε εηζεγεηηθή 

επηηξνπή δχλαηαη λα δεηά ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

απφ θαζεγεηέο νκνηαγνχο Α.Γ.Ι. ηεο αιινδαπήο ή 

Γξεπλεηέο ηεο αιινδαπήο, ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε εθείλν ηεο πξνο πιήξσζε 

ζέζεο. 

7.Τποχρεώςεισ Προϋδρου Σμόματοσ –Προθεςμύεσ –Γνωςτοπούηςη Ημερόςιασ 
Διϊταξησ  ςτα Μϋλη του Εκλεκτορικού ώματοσ. 

 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο ζπληάζζεη θαη 

γλσζηνπνηεί ζηα κέιε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο 

θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαζψο θαη ζηνπο 

ππνςεθίνπο ηε ζρεηηθή εκεξήζηα δηάηαμε, ( 

θαη ηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε) νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο θνηλήο 

ζπλεδξίαζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο ή 

κνληκνπνίεζεο. 

 

 
Σχετ. (παρ. 5β 
άρκρο 70  Ν. 
4386/2016) 
 
(Αντικατάςταςθ 
παρ.5β του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 

8. Πρόςκληςη για Κοινό υνεδρύαςη υνϋλευςησ Σμόματοσ & Εκλεκτορικού 

ώματοσ 

 

 

Η πξφζθιεζε γηα ηελ θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ εθιεθηνξηθνχ 

ζψκαηνο είλαη έγγξαθε θαη πξνεγείηαη ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 Ε πξφζθιεζε δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

φισλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη ησλ 

αλαπιεξσκαηηθψλ, γηα ηελ πεξίπησζε θσιχκαηνο ή 

αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ηαθηηθψλ κειψλ.  

 

 

Σχετ.(παρ.2 άρκρο 

1 Υ.Α 

Φ.122.1/6/14241

/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 

31-1-2017) 

 

                                                           
 Η ωσ άνω διευκρίνιςθ ζχει γίνει από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ 
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Ε πξφζθιεζε γηα ηελ θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ εθιεθηνξηθνχ 

ζψκαηνο θαη ε πεξηερφκελε ζε απηήλ εκεξήζηα 

δηάηαμε κε ζέκα ηελ εθινγή ή εμέιημε θαζεγεηψλ θαη 

ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ, ηελ αλαλέσζε θαη 

κνληκνπνίεζε ησλ επί ζεηεία επίθνπξσλ θαζεγεηψλ, 

απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email). 

  

H Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ηεξεί έληππν ή 

ειεθηξνληθφ αξρείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε 

έγθαηξε θαη πξνεγνχκελε ηεο ζπλεδξίαζεο 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο.  

 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο 

κε ηνλ σο άλσ ηξφπν, εθαξκφδεηαη ε παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Ηψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο (λ. 

2690/1999, Α΄ 45) 

8. υνεδρύαςη Εκλεκτορικού ώματοσ-Γενικό υνϋλευςη 

 

 

Τν Γθιεθηνξηθφ Σψκα λνκίκσο ζπλεδξηάδεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Γεληθή Σπλέιεπζε 

ηνπ Τκήκαηνο δελ βξίζθεηαη ζε απαξηία. 

 

 Η κε λφκηκε ή εκπξφζεζκε θιήζε ζηε ζπλεδξίαζε 

ησλ κειψλ, ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δελ απνηειεί 

ιφγν αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθινγήο 

Σχετ. (παρ. 5γ 
άρκρο 70  Ν. 
4386/2016) 
 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.5γ  του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 

9.Τποχρεώςεισ Τποψόφιων-Ανϊρτηςη ςτο ΑΠΕΛΛΑ ςχετικού υπομνόματοσ -

Προθεςμύεσ 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάπηηζη 

ζηο 

ΑΠΕΛΛΑ 

Οη ππνςήθηνη δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ 

ππφκλεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο, ην νπνίν 

θνηλνπνηείηαη  ακειιεηί ζηα κέιε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ 

Σψκαηνο 

 

 

 

Οη ππνςήθηνη αλαξηνχλ ην ππφκλεκα εληφο ηεο 

ίδηαο πξνζεζκίαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

 

Η παξάιεηςε ηεο αλάξηεζεο εληφο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπληζηά ιφγν απαξαδέθηνπ ηνπ 

ππνκλήκαηνο. 

Σχετ. (παρ. 5δ 
άρκρο 70  Ν. 
4386/2016) 
 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.5γ  του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 
 
 
 
παρ.5α άρκρο 2 

(Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
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10.Αρμοδιότητα ύγκληςησ Εκλεκτορικού ώματοσ μετϊ από παρϋλευςη κρύςιμων  

προθεςμιών - Περύπτωςη Μονοτμηματικόσ χολόσ 

  

Γάλ παξέιζνπλ άπξαθηεο, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Τκήκαηνο, νη πξνζεζκίεο ηεο πεξίπησζεο (5α ηνπ 

Κφκνπ) ζην παξφλ θείκελν (βι.  παξαπάλσ ηελ 

πεξίπησζε 5)  

    

 ηφηε ην Γθιεθηνξηθφ Σψκα ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ Κνζκήηνξα ή ηνλ αξκφδην Αληηπξχηαλε 

ζηελ πεξίπησζε κνλνηκεκαηηθήο Σρνιήο, κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ν Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο φθεηιε λα 

ζπγθαιέζεη ην Γθιεθηνξηθφ Σψκα.  

 

Σηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο πξνεδξεχεη ν Κνζκήηνξαο ή ν 

αξκφδηνο Αληηπξχηαλεο αληηζηνίρσο, ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ, δηελεξγεί δε, φιεο ηηο πξάμεηο πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο 

εθινγήο, εμέιημεο ή κνληκνπνίεζεο ησλ κειψλ 

Δ.Γ.Π. 

 
 
 
Σχετ. (παρ. 5ε 
άρκρο 70  Ν. 
4386/2016) 
 
 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.5ε  του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 
 
 

11.υμμετοχό ςε Εκλεκτορικό ώμα μϋςω τηλεδιϊςκεψησ 

  

Τν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξ.5ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Κ. 4009/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ίζρπε, (παξ 5ζη, άξζξν 70 Κ.4386/2016) αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

 

Τα κέιε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο ηνπ ίδηνπ ή 

άιισλ  Α.Γ.Ι. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηέρνπλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ κέζσ ηειεδηάζθεςεο, κε 

δηαζθαιηζκέλε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ κέινπο ηνπ 

Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο, ηελ αζθάιεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο θσλήο, δεδνκέλσλ θαη 

εηθφλαο, θαζψο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηαθηλνχκελεο 

πιεξνθνξίαο. 

  

Σε θάζε πεξίπησζε θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά φηη 

εθαξκφζηεθε ε παξνχζα δηάηαμε θαη γίλεηαη ξεηή 

κλεία πνηα ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ Γθιεθηνξηθνχ 

Σψκαηνο ζπκκεηείραλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 
 
 
   

 

 
 

 Σχετ (Παρ. 2 
άρκρο 30, 
Ν.4452/2017) 
 
 
 

 

 

 

 

 

β’ εδάφιο , Σχετ 

παρ.5ςτ, άρκρο 70, 

Ν.4386/2016 

(παραμζνει ςε 

ιςχφ) 
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12. Έναρξη  υνεδρύαςησ- Παρουςύα Τποψηφύων 

  

Σηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ 

λα αλαπηχμνπλ πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, απαληνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο 

θαη απνρσξνχλ. 

(

Γηα λα θιεζνύλ αξγόηεξα, ζα πξέπεη λα έρνπλ θιεζεί 

ζηελ αξρή) 

 
Σχετ.( παρ. 5η 
άρκρο 70  Ν. 
4386/2016) 
 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.5η  του 
άρκρου 19 του 
Ν.4009/2011) 
 

13.Τποχρεώςεισ εκλεκτόρων 

  

Οη εθιέθηνξεο αηηηνινγνχλ εηδηθά ηελ ςήθν ηνπο. 

 

 

 
Σχετ. (παρ. 
5θ)άρκρο 70  Ν. 
4386/2016) 
 

(Αντικατάςταςθ 
παρ.5θ άρκρου 
19 του 
Ν.4009/2011) 
 

14.Περιγραφό Διαδικαςύασ εκλογόσ, εξϋλιξησ, μονιμοπούηςησ ςε βαθμύδα 

Καθηγητό 

 Η δηαδηθαζία εθινγήο, εμέιημεο ή κνληκνπνίεζεο 

ζε Βαζκίδα Καζεγεηή θαζνξίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: 

Σχετ.( παρ. 6) 
άρκρο 4  Ν. 
4405/2016) 

 
(Αντικατάςταςθ 
περίπτωςθσ κϋ 
τθσ παρ. 5 
άρκρου 19 Ν. 
4009/2011, με το 
άρκρο 70 παρ. 1 
Ν. 4386/2016) 

14α) 
Περύπτωςη 
Μοναδικού 
Τποψηφύου 

«αα) Τν απνηέιεζκα ηεο θξίζεο είλαη ζεηηθφ γηα ηνλ 

κνλαδηθφ ππνςήθην εάλ ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ έμη 

(6) ζεηηθέο ςήθνπο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

εθιεθηνξηθφ ζψκα απαξηίδεηαη απφ έληεθα (11) κέιε 

θαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ζεηηθέο ςήθνπο ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην εθιεθηνξηθφ ζψκα 

απαξηίδεηαη απφ δεθαπέληε (15) κέιε, άιισο ε 

δηαδηθαζία θεξχζζεηαη άγνλε, 

14β) 
Περύπτωςη 
περιςςότερ
ων 
υποψηφύων 

ββ) Σηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ππνςεθίσλ, εάλ 

νπδείο ππνςήθηνο ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

θαη νθηψ (8) ζεηηθέο ςήθνπο αληίζηνηρα, ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε κεηαμχ 

ησλ δχν (2) επηθξαηέζηεξσλ.  

                                                           
  Η ωσ άνω διευκρίνιςθ ζχει γίνει από τισ διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ. 
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14 γ) 
Περύπτωςη 
Ιςοψηφύασ 
μεταξύ 
περιςςοτϋρω
ν των (2) 
υποψηφύων. 

 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ ησλ 

δχν (2), ζηε δεχηεξε ςεθνθνξία ζπκκεηέρνπλ φινη νη 

ηζνςεθήζαληεο.  

Αλ θαη ζηε δεχηεξε ςεθνθνξία θαλείο εθ ησλ 

ππνςεθίσλ δελ ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θαη 

νθηψ (8) ζεηηθέο ςήθνπο αληίζηνηρα, ε δηαδηθαζία 

θεξχζζεηαη άγνλε». 

 

Σχετ.( παρ. 6) 
άρκρο 4  Ν. 
4405/2016) 
 

Αντικατάςταςθ 
περίπτωςθσ κϋ 
τθσ παρ. 5 
άρκρου 19 Ν. 
4009/2011, με το 
άρκρο 70 παρ. 1 
Ν. 4386/2016) 
 

15. Καταγραφό Διαδικαςύασ ςε Πρακτικό –Ανϊρτηςη ςτο Πληροφοριακό ύςτημα 

Διοικητικών Πρϊξεων-Εγγρϊφων 

 

Ανάπηηζη ζηο 

ΑΠΕΛΛΑ 

Η δηαδηθαζία θαηαγξάθεηαη ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν αλαξηάηαη ακειιεηί κε επζχλε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηνπ Ζδξχκαηνο 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Σχετ. παρ.5γ. 

άρκρο 3 Υ.Α 

Φ.122.1/6/14241

/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 

31-1-2017) 

 

Ανάπηηζη ζηο 

ΑΠΕΛΛΑ 

Σην ζχλνιν αλαξηψληαη : 

Οη πξάμεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γθιεθηνξηθνχ 

Σψκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο θαη εγγξάθσλ.  

Σχετ. παρ.6. άρκρο 

3 Υ.Α 

Φ.122.1/6/14241

/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 

31-1-2017) 
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16. Τποχρεώςεισ Προϋδρου Σμόματοσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εκλογόσ-Έλεγχοσ 
Νομιμότητασ-Κοινοπούηςη Υακϋλου Διαδικαςύασ 
 

16α)Διαβίβαςη 
πρακτικοφ 
Εκλεκτορικοφ 
Σώματοσ για 
ζλεγχο 
νομιμότητασ 
ςτον Πρφτανη 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο, δηαβηβάδεη 

ην πξαθηηθφ ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο, καδί κε 

φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, γηα ηελ εθινγή, εμέιημε ή 

κνληκνπνίεζε θαζεγεηή ζηνλ Πξχηαλε γηα ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

Σχετ. (παρ. 6α 
άρκρο 70  Ν. 
4386/2016) 

Αντικατάςταςθ 
παρ.6α άρκρου 
19 του 
Ν.4009/2011) 
 

Ανάρτηςη ςτο 
Πληροφοριακό 
Σύςτημα  
 

 

 

16β)Κοινοποίης
η εγγράφων-
Γνωςτοποίηςη 
Φακζλου- 
 
Ανάρτηςη ςτο 
ΑΠΕΛΛΑ 
 

Ε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηνπ Ζδξχκαηνο 

νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ακειιεηί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν 

ηνπ πξαθηηθνχ εθινγήο, εμέιημεο, αλαλέσζεο ή 

κνληκνπνίεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο πξνο 

ηνλ Πξχηαλε ηνπ νηθείνπ Ζδξχκαηνο γηα ηελ 

άζθεζε ειέγρνπ λνκηκφηεηαο.  

 

Ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θνηλνπνηεί 

ειεθηξνληθά ην σο άλσ έγγξαθν ζηνπο 

ππνςεθίνπο θαη ζηα κέιε ηνπ Τκήκαηνο.  

 

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε απηή, νη ππνςήθηνη θαη ηα 

κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Γηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ 

Τκήκαηνο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ 

θαθέινπ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

 

 
 
 
 
 

Σχετ. παρ.6α 

άρκρο 3 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 

17. Διαδικαςύα Ελϋγχου  Νομιμότητασ από τον Πρύτανη 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο 

γηα ηελ εθινγή ή εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ θαη 

ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ θαη ηελ αλαλέσζε ή 

κνληκνπνίεζε ησλ επί ζεηεία επίθνπξσλ 

θαζεγεηψλ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ, ν 

ζρεηηθφο θάθεινο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ζηνλ Πξχηαλε ηνπ 

Ιδξχκαηνο γηα ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4009/2011 φπσο ηζρχεη, έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ηεο 

πξπηαληθήο πξάμεο δηνξηζκνχ ζηελ πξνο 

πιήξσζε ζέζε.  

Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο 

θνηλνπνηείηαη ζην ΥΠ.Π.Γ.Θ. 

 

 

 

Σχετ. παρ.1 άρκρο 
4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
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Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, ν Πξχηαλεο 

ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ αξκφδην 

γηα αθαδεκατθά ζέκαηα ή γηα ην αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ Αλαπιεξσηή Πξχηαλε.  

 

Η Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νθείιεη 

λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ή λα γλσκνδνηεί, 

εθφζνλ ηεο δεηεζεί, επί λνκηθψλ ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο αθνξά ηελ ηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη δελ επεθηείλεηαη ζε ζέκαηα 

νπζίαο νχηε αθνξά ηελ επηζηεκνληθή ή ηερληθή 

θξίζε ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο. 

 

Σχετ. παρ.2 άρκρο 
4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
 
 
 
Σχετ. παρ. 
3.άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
 

18.Έλεγχοσ Νομιμότητασ ςτισ  ϊγονεσ εκλογϋσ και ςτισ αρνητικϋσ κρύςεισ 

 Έιεγρνο λνκηκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο 

ζηηο άγνλεο εθινγέο θαη ζηηο αξλεηηθέο θξίζεηο. Τν 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο 

θνηλνπνηείηαη ζην ΥΠ.Π.Γ.Θ. 

Σχετ. παρ.1 άρκρο 
4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 

19. Προςφυγό κατϊ τη διϊρκεια ελϋγχου Νομιμότητασ από τον Πρύτανη 

 Όζνη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ ελψπηνλ ηνπ Πξχηαλε θαη εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ, πνπ άξρεηαη 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο απνζηνιήο ησλ 

πξαθηηθψλ εθινγήο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Τκήκαηνο ζηνλ Πξχηαλε, ππφκλεκα, ην νπνίν ν 

Πξχηαλεο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. 

 

 Οη πξνζθεχγνληεο νθείινπλ λα αλαξηήζνπλ ην 

ππφκλεκα εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο κε επζχλε 

ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

 

 Η παξάιεηςε ηεο αλάξηεζεο εληφο ηεο σο άλσ 

ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ζπληζηά ιφγν απαξαδέθηνπ 

ηνπ ππνκλήκαηνο.  

 

Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ ζρεηηθνχ 

ππνκλήκαηνο γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο, ε ζρεηηθή 

απνξξηπηηθή απφθαζε είλαη αηηηνινγεκέλε.  

 

Τν έγγξαθν ηνπ Πξχηαλε κε ην νπνίν 

απνξξίπηεηαη ην ππφκλεκα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν θαη αλαξηάηαη ακειιεηί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Σχετ. παρ.4 άρκρο 
4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
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20.Ενϋργειεσ  του Πρύτανη ςτην περύπτωςη ϋλλειψη Νομιμότητασ-Αναπομπό 

Υακϋλου-Επανϊληψη διαδικαςύασ. 

 
 

 

 

 

 

 

Ανάπηηζη ζηο 

ΑΠΕΛΛΑ 

Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηνλ 

Πξχηαλε, είηε απηεπαγγέιησο είηε κεηά απφ ηελ 

ππνβνιή ππνκλήκαηνο, έιιεηςε λνκηκφηεηαο, ν 

Πξχηαλεο αλαπέκπεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν εθινγήο 

κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ζην 

αξκφδην φξγαλν πξνο επαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο απφ ην ζεκείν πνπ δηαπηζηψζεθε ε 

πιεκκέιεηα.  

 

Τν αξκφδην Τκήκα ηνπ νηθείνπ Α.Γ.Ζ. αλαξηά 

ακειιεηί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηελ πξάμε 

αλαπνκπήο. 

Σχετ. παρ. 5 
άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
 
 

21.Ολοκλόρωςη Ελϋγχου  Νομιμότητασ από τον Πρύτανη -Προθεςμύεσ 

 Ο Πξχηαλεο νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ 

θαθέινπ ζε απηφλ. 

 Η ίδηα πξνζεζκία ηζρχεη θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ θξίζεθαλ άγνλεο θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

κε αξλεηηθή θξίζε. 

Σχετ. παρ. 
6.άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
 

22. Αναςτολό Προθεςμύασ για ολοκλόρωςη Ελϋγχου Νομιμότητασ από τον 

Πρύτανη-Περιπτώςεισ 

 Η πξνζεζκία δελ αλαζηέιιεηαη έπεηηα απφ ηπρφλ 

έγγξαθν εξψηεκα ζηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ 

Ζδξχκαηνο,(  θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο  ΥΑ 
Υ.Α Φ.122.1/6/14241/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 31-1-2017) 

εθηφο εάλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο : 

 α) δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ή ην νηθείν 

ηκήκα λέα ζηνηρεία ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ ππνβιεζέληα ζηνλ Πξχηαλε θάθειν, 

 β) ηα ζηνηρεία απηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη  

γ) ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία δεηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ 

Σχετ. παρ. 
6.άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
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εθπλνή ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία αλαζηέιιεηαη 

γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ απάληεζε ηεο 

λνκηθήο ππεξεζίαο, 

 εθθηλεί δε εθ λένπ απφ ηελ εκεξνκελία 

πεξηέιεπζεο ηεο απάληεζεο ζηνλ Πξχηαλε. 

23. Έκδοςη Πρϊξησ Πρύτανη για αναςτολό Προθεςμύασ Ολοκλόρωςησ Ελϋγχου 

Νομιμότητασ-Ανϊρτηςη Πρυτανικόσ Πρϊξησ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάπηηζη ζηο 
ΑΠΕΛΛΑ 

Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο εθδίδεηαη 

πξάμε ηνπ Πξχηαλε ε νπνία αλαξηάηαη ακειιεηί 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψλεηαη ηεθκεξησκέλα ε πιήξσζε ησλ ιφγσλ 

αλαζηνιήο.  

 

Σηελ πεξίπησζε έθδνζεο πξάμεο αλαζηνιήο ηεο 

πξνζεζκίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

παξήιζε απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ θαθέινπ ζηνλ 

Πξχηαλε έσο ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο αλαζηνιήο 

ηεο πξνζεζκίαο.  

 

Σε θάζε πεξίπησζε ε πξπηαληθή πξάμε κε ηελ 

νπνία νινθιεξψλεηαη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

αλαξηάηαη ακειιεηί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

 

24. Έκδοςη Πρϊξησ εκλογόσ εξϋλιξησ ανανϋωςησ-μονιμοπούηςησ από τον Πρύτανη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάπηηζη ζηο 
ΑΠΕΛΛΑ 

  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ  άξζξνπ (4  ηεο Υ.Α Φ.122.1/6/14241/Ζ2, ΦΕΚ 

225 τ.Β΄ 31-1-2017)  ν Πξχηαλεο ηνπ νηθείνπ 

Ζδξχκαηνο εθδίδεη: 

 

 είηε πξάμε εθινγήο, εμέιημεο, αλαλέσζεο ή 

κνληκνπνίεζεο, 

 

 είηε πξάμε αλαπνκπήο ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηαδηθαζίαο ζην νηθείν Τκήκα.  

 

Οη σο άλσ πξάμεηο αλαξηψληαη ακειιεηί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ 

ηνπ Ζδξχκαηνο. 

Σχετ. παρ. 6β 
άρκρο 3 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14241
/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ.Β΄ 
31-1-2017) 
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25. Σι ιςχύει ςτην περύπτωςη Αρνητικόσ Κρύςησ 

 
 Οη δηαηάμεηο ησλ ακέζσο πξνεγνχκελσλ 

πεξηπηψζεσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

αξλεηηθήο θξίζεο. 

Σχετ. παρ. 6γ 
άρκρο 3 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
2017) 

26.Αποςτολό Πρυτανικών Πρϊξεων προσ το ΤΠΕΠΘ-Δημοςύευςη ςε ΥΕΚ 

 
 

Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δηαδηθαζία 

θξίλεηαη ζχλλνκε, ν Πξχηαλεο ππνβάιιεη δηα ηεο 

αξκφδηαο Δηεχζπλζεο ηνπ ΥΠ.Π.Γ.Θ. ηηο ζρεηηθέο 

θαηά πεξίπησζε Πξπηαληθέο πξάμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπο 

ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Σχετ. παρ. 
7,άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
2017) 

27.Δημοςύευςη πρϊξεων Μονιμοπούηςησ Επύ Θητεύα Επύκουρων Καθηγητών ςε 

ΥΕΚ 

 
 

Οη πξάμεηο κνληκνπνίεζεο ησλ επί ζεηεία 

επίθνπξσλ θαζεγεηψλ απνζηέιινληαη 

απεπζείαο απφ ηνλ Πξχηαλε γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη θνηλνπνηνχληαη 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΥΠ.Π.Γ.Θ. 

 

Σχετ. παρ. 
8,άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
2017) 

28. Έλεγχοσ Νομιμότητασ Τπουργού Παιδεύασ-Προςφυγό 

 
 

Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4009/2011, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη,  θαη αλαθέξεη ηα 

παξαθάησ 

«Ο Υπνπξγόο Παηδείαο, Δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ειέγρεη ηε λνκηκόηεηα νπνηαζδήπνηε 

εθινγήο ή εμέιημεο είηε απηεπαγγέιησο είηε ύζηεξα από 

ζρεηηθή αλαθνξά πνπ ππνβάιιεηαη είηε από 

ζπλππνςήθην ηνπ εθιεγέληνο είηε από νπνηνδήπνηε 

κέινο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηνπ ηδξύκαηνο.  Ο 

έιεγρνο λνκηκόηεηαο από ηνλ Υπνπξγό νινθιεξώλεηαη 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη κελώλ από ηελ 

παξαιαβή ηνπ θαθέινπ.» 

αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Υπνπξγνχ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχετ (παρ 2. 
Άρκρο70, 
Ν.4386/2016) 
 
 
 
 
Σχετ. παρ. 
9,άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
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Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηά ηεο 

πξάμεο ηνπ Πξχηαλε ή απνθαζηζζεί ν 

απηεπάγγειηνο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

πξάμεο ηνπ Πξχηαλε,  

ν Πξχηαλεο ππνρξενχηαη  λα απνζηείιεη ηνλ 

θάθειν ζην ΥΠ.Π.Γ.Θ. καδί κε θάζε ζρεηηθφ 

έγγξαθν. 

2017) 

29.Προςδιοριςμόσ Έννομου υμφϋροντοσ Προςφυγόσ 

 
Τν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ πξνζθεχγνληνο, ηφζν 

ελψπηνλ ηνπ Πξχηαλε, φζν θαη ελψπηνλ ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

47 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Σχετ. παρ. 
10,άρκρο 4 
Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
2017) 

30.Προώπόθεςη για ϊςκηςη ελϋγχου Νομιμότητασ από τον Τπουργό Παιδεύασ 

 
Πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, είηε απηεπαγγέιησο είηε 

θαηφπηλ πξνζθπγήο ηνπ έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ, 

είλαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο πξάμεο 

δηνξηζκνχ ή ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο άγνλεο 

εθινγήο ή αξλεηηθήο θξίζεο απφ ηνλ Πξχηαλε ε 

νπνία αλαξηάηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

Σχετ. παρ. 
11,άρκρο 4 
Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
2017) 

31. Προθεςμύα ϊςκηςησ Προςφυγόσ  

 
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο 

ελψπηνλ ηνπ Υπνπξγνχ είλαη εμήληα (60) εκέξεο 

θαη άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Πξάμεο ηνπ 

Πξχηαλε ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ή 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ πξνζθεχγνληα ή 

αθφηνπ ηεθκεξησκέλα ν πξνζθεχγσλ έιαβε 

γλψζε απηήο. Σηηο 

Σχετ. παρ. 
11,άρκρο 4 
Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
2017) 

32. Άγονη Εκλογό- Αρνητικό Κρύςη -Προςφυγό-Προθεςμύα 

 

 
Σηηο πεξηπηψζεηο άγνλεο εθινγήο ή αξλεηηθήο 

θξίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο 

είλαη εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ Πξχηαλε ε 

Σχετ. παρ. 
11,άρκρο 4 
Υ.Α 
Φ.122.1/6/14
241/Ζ2, ΦΕΚ 
225 τ.Β΄ 31-1-
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νπνία αλαξηάηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 2017) 

33. Προθεςμύεσ Ελϋγχου Νομιμότητασ από τον Τπουργό Παιδεύασ 

 
Η εμάκελε πξνζεζκία ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ηνλ 

Υπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηζρχεη 

θαη γηα δηαδηθαζίεο ησλ άγνλσλ εθινγψλ θαη γηα 

απηέο ησλ αξλεηηθψλ θξίζεσλ. 

Σχετ. παρ. 
11,άρκρο 4 Υ.Α 
Φ.122.1/6/1424
1/Ζ2, ΦΕΚ 225 

τ.Β΄ 31-1-2017) 
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ΜΕΡΟ ΙV: ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΑΕΙ 

Μετακύνηςη Καθηγητών ΑΕΙ 

Δικαύωμα Μετακύνηςησ για Καθηγητϋσ όλων των βαθμύδων 

 Ε πεξ. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.4009/2011 

(Α΄195) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55 ηνπ 

Κ.4415/2016 (Α΄159) αληηθαζίζηαηαη σο εμή: 

Καζεγεηέο φισλ ησλ βαζµίδσλ νη νπνίνη έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) ρξφληα 

ππεξεζίαο ζην ίδην Τµήµα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία 

(3) ζηε βαζµίδα πνπ ππεξεηνχλ, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα µεηαθίλεζεο ζε άιιν Τµήµα ηνπ ηδίνπ ή 

άιινπ Α.Γ.Ι., ζηελ ίδηα βαζµίδα πνπ θαηέρνπλ θαη 

ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείµελν, µε ηελ επηθχιαμε 

ησλ επφµελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχετ. άρκρο 35 
Ν.4452/2017 
 
(Αντικατάςταςθ του 
Άρκρου 55, 
Ν.4415/2016) 

 Πότε δεν επιτρϋπεται η μετακύνηςη 

 β. «Απνθιείεηαη ε µκεηαθίλεζε πξνο ηα Α.Γ.Ι. ησλ 

λνµψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο απφ ΑΓΙ  πνπ 

εδξεχνπλ ζε άιινπο λνκνχο.» 

 
Σχετ. άρκρο 35 
Ν.4452/2017 

Απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για την μετακύνηςη 

 γ. Γηα ηε κεηαθίλεζε απαηηείηαη: 

 αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο ην Τµήµα 

ηνπ θαη πξνο ην Τµήµα ππνδνρήο,  

 αηηηνινγεκέλε ζχµθσλε γλψµε ησλ 

Σπλειεχζεσλ ησλ δχν Τµεµάησλ θαη ζχµθσλε 

γλψµε ηεο θνζµεηείαο, εθφζνλ ην Τµήµα 

πξνέιεπζεο αλήθεη ζε Σρνιή,  

 θαζψο θαη απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 Γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, µε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπλέρηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο µκεηαθίλεζεο, ιαµβάλεηαη 

ηδηαηηέξσο ππφςε ε ηεθκεξησκέλα επαξθήο 

ζηειέρσζε θαη ε εχξπζµε ιεηηνπξγία ηνπ 

Τµήµαηνο πξνέιεπζεο.  

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο είλαη λα ππάξρεη είηε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχετ.(Άρκρο 55, 
Ν.4415/2016) 
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εγθεθξηκέλε δηαζέζηµε πίζησζε ζηε ζρνιή 

ππνδνρήο είηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

θνζκεηείαο ηεο ζρνιήο πξνέιεπζεο, µε ηελ 

νπνία ζπλεγνξεί ζηε µκεηαθνξά ηεο πίζησζεο 

ηεο ζέζεο ηνπ θαζεγεηή πνπ µκεηαθηλείηαη 

ζηε ζρνιή ππνδνρήο. 

Εφαρμογό διαδικαςύασ εκλογόσ για την λόψη απόφαςησ περύ μετακύνηςησ 

 δ. Ιεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζπλερίδεη ζην 

Τµήµα ππνδνρήο ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο πεξί 

µκεηαθίλεζεο, σο πξνο ηελ νπνία εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή θαζεγεηψλ 

θαηά ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. 

 

Σχετ.(Άρκρο 55, 

Ν.4415/2016) 

 Ολοκλόρωςη διαδικαςύασ Μετακύνηςησ 

 ε. Η µεηαθίλεζε νινθιεξψλεηαη µε πξάμε ηνπ 

Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεµίνπ ππνδνρήο µεηά απφ 

ζχµθσλε γλψµε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ 

πξνέιεπζεο. 

 

Σχετ.(Άρκρο 55, 

Ν.4415/2016) 

 Ακύρωςη –Ανϊκληςη Μετακύνηςησ 

  ζη ) Αλ ε µκεηαθίλεζε αλαθιεζεί ή αθπξσζεί γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν µκεηαθηλεζείο επαλέξρεηαη 

απηνδίθαηα ζην Α.Γ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη 

θαηαιαβαίλεη, εθφζνλ παξαµέλεη θελή, ηε ζέζε ηελ 

νπνία θαηείρε πξν ηεο µκεηαθίλεζεο. Αλ ε ζέζε πνπ 

θαηείρε έρεη ήδε πιεξσζεί ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

θαηαξγεζεί, θαηαιαµβάλεη απηνδηθαίσο νµνηφβαζµε 

πξνζσπνπαγή ζέζε πνπ ζπληζηάηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. 

 

Σχετ.(Άρκρο 55, 

Ν.4415/2016) 

 Σι ιςχύει για Μετακινόςεισ Καθηγητών και Λεκτόρων ςε υπό κατϊργηςη Σμόματα 

 δ. Τα αλσηέξσ εθαξµφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηνπο 

θαζεγεηέο ησλ Τ.Γ.Ζ.. ε. Ε ρξνληθή πξνυπφζεζε ηεο 

δεθαεηνχο ππεξεζίαο δελ απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

µεηαθίλεζεο θαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ ιφγσ 

θαηάξγεζεο ηνπ Τµήµαηνο πνπ ππεξεηνχζαλ 

Σχετ.(Άρκρο 55, 

Ν.4415/2016) 

Σι ιςχύει για τισ εκκρεμεύσ διαδικαςύεσ μετϊκληςησ και μετακύνηςησ κατϊ τη 

δημοςύευςη του Νόμου 

 ζ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο δελ θαηαιακβάλνπλ ηηο εθθξεµείο 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφµνπ δηαδηθαζίεο 

Σχετ.(Άρκρο 55, 

Ν.4415/2016) 
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κεηάθιεζεο θαη µκεηαθίλεζεο.» 

 

Διευκρινύςεισ περύ Φορόγηςησ Εκπαιδευτικόσ ϊδειασ πριν την 

υνταξιοδότηςη Μϋλουσ ΔΕΠ 

 κ) το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 27 του 

ν. 4009/2011 (Αϋ195) ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ το οποίο αναφζρει 

τα παρακάτω: 

Ε επηζηεκνληθή άδεηα δελ ρνξεγείηαη ζε 

θαζεγεηέο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξα απφ ηξία έηε 

απφ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο. 

 
Σχετ. παρ. 2κ Άρκρο 
32, Ν.4452/2017 
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(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: 

 Διαδικαςύεσ εκλογόσ , εξϋλιξησ και πλόρωςησ θϋςεων , οι οπούεσ εύναι ςε εξϋλιξη  

( αφορϊ αιτόςεισ  πριν την 11/5/2016) 

 

 

 Δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη εμέιημεο θαζεγεηψλ θαη ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ   

θαζψο θαη  δηαδηθαζίεο πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ κεηά απφ πξνθήξπμε νη νπνίεο 

είλαη ζε εμέιημε θαη  γηα ηηο νπνίεο είρε ππνβιεζεί αίηεζε πξηλ ηηο 11/05/2016  

ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνληαη   κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4009/2011 , φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ίζρπε  έσο ηελ 11/5/2016 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

Ν.4386/2016*).  

 

Γπηζεκαίλεηαη φηη νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο Σπγθιήηνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί  ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4009/2011 θαη ξπζκίδνπλ ζέκαηα εθινγήο θαη εμέιημεο  

Ηαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ελ  

εμειίμεη. ( ρεη.  Γξκελεπηηθή Γγθύθιηνο ΥΠΓΠΘ Φ.122.1/88/119483/Z2/20-7-2016) 

 

Α1. Σι ιςχύει για διαδικαςύεσ εξϋλιξησ, εκλογόσ , μονιμοπούηςησ και Μητρώο 

Εςωτερικών και Εξωτερικών  μελών (ΑΠΕΛΛΑ)-πριν  από 11/5/2016  

 Δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζε εμέιημε (αθνξά δειαδή 

αηηήζεηο ελδηαθεξφκελσλ πνπ έγηλαλ πξηλ ηελ 

11/5/2016 πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. Φ.122.1/1137/145793/ Β2/9.10.2013 

(Β΄2619) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ  

ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

δηαδηθαζηψλ εθινγήο θαη εμέιημεο θαζεγεηψλ, 

θαζψο θαη θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο κεηξψσλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ». 

Σρεη.  

(παξ.7 άξζξν4 

Ν.4405/2016) 

Α1.1 Επικαιροπούηςη μητρώων ΑΠΕΛΛΑ,-πριν  από 11/5/2016 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη ιήμεη ε ηζρχο ησλ 

σο άλσ κεηξψσλ απηά επηθαηξνπνηνχληαη αλά 

γλσζηηθφ αληηθείκελν κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, 

έπεηηα απφ γλψκε ηεο Ηνζκεηείαο, χζηεξα απφ 

ρεη. (παξ.7 

άξζξν 4 

Ν.4405/2016) 
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εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζρνιήο.  

  1.Μητρώα εςωτερικών και εξωτερικών μελών 

 Τα κέιε ηεο επηηξνπήο επηιέγνληαη απφ ην Ιεηξψν  ηωλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ ηνπ ηδξχκαηνο, (κόλν 

από ην Μεηξών πνπ έρεη θαηαξηηζζεί γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο) ηα νπνία 

θαηαξηίδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη θάζε δχν έηε αλά 

γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηελ θνζκεηεία, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζρνιήο.  

παξ.3
α
) Άξζξν 

19 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

1α.Δικαύωμα εγγραφόσ ςε Μητρώο Εςωτερικών Μελών  (Ιςχύει 

για τισ διαδικαςύεσ πριν  την 11/5/2016) 

 Σηα κεηξψα εζσηεξηθψλ κειψλ εγγξάθνληαη 

θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ηεο νηθείαο 

ζρνιήο θαη ηνπ ηδξχκαηνο.  

1β. Δικαύωμα εγγραφόσ ςε Μητρώο Εξωτερικών Μελών  

 Σηα κεηξψα εμσηεξηθψλ κειψλ εγγξάθνληαη 

θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο άιισλ Α.Γ.Ζ. ηεο 

εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ Α.Γ.Ζ. ηεο αιινδαπήο, θαζψο 

θαη αληίζηνηρεο βαζκίδαο εξεπλεηέο εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο.» 

 

παξ.3
α
) Άξζξν 

19 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

1γ.Έγκριςη μητρώων -Δημοςύευςη 

 Τα κεηξψα εγθξίλνληαη απφ ηε Σχγθιεην θαη 

δεκνζηεχνληαη ζε δηαθξηηή ζέζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

ηδξχκαηνο.  

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ 

ησλ κεηξψσλ, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ κεηξψσλ 

απηψλ θαη ηα θξηηήξηα θαηάξηηζήο ηνπο νξίδνληαη 

ζηνπο Οξγαληζκνχο ησλ ηδξπκάησλ. 

παξ.3
α
) Άξζξν 

19 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

                                                           
 Η ωσ άνω διευκρίνιςθ, ζχει γίνει από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ. 
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1δ. τελϋχωςη των Μητρώων 

 Τα πξφζσπα πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηα κεηξψα 

επηιέγνληαη απφ ην γεληθφ κεηξψν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ην γεληθφ 

κεηξψν νη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο ή νη 

αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ησλ Α.Γ.Ζ ηεο εκεδαπήο, 

νθείινπλ λα εγγξάθνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Παξάιιεια δχλαληαη λα εγγξάθνληαη νη θαζεγεηέο 

πξψηεο βαζκίδαο ή νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ησλ 

νκνηαγψλ Α.Γ.Ζ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη νη εξεπλεηέο 

εξεπλεηηθψλ Ζδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρσλ βαζκίδσλ. 

Παξ, 2 Άξζξν 

3(ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΚΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

 

1ε.Διαδικαςύα εγγραφόσ ςτο Μητρώο  Καθηγητών και Ερευνητών τησ Ημεδαπόσ 

  Ε εγγξαθή ησλ θαζεγεηψλ ησλ Α.Γ.Ι θαη ησλ 

εξεπλεηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ ηεο 

εκεδαπήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαρψξηζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ηεο 

βαζκίδαο ηεο ζέζεο ηνπο, ηεο Σρνιήο ή θαη ηνπ 

Τκήκαηνο ηνπ Α.Γ.Ζ. ζην νπνίν ππεξεηνχλ ή ηνπ 

εξεπλεηηθνχ Ζδξχκαηνο ζην νπνίν απαζρνινχληαη 

αληίζηνηρα. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ππαγσγή ησλ θαζεγεηψλ ή εξεπλεηψλ ζε κεηξψν 

νθείινπλ λα αλαξηνχλ θαη έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα. Πεξαηηέξσ νη θαζεγεηέο ή εξεπλεηέο 

νθείινπλ λα αλαξηνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηελ 

πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο, φπσο δεκνζηεχηεθε ζηελ 

Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο (ΦΓΗ) θαη λα 

θαηαρσξίδνπλ ην πξνθχπηνλ απφ απηήλ γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Γάλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνθχπηεη 

απφ κεηαγελέζηεξε πξάμε δεκνζηεπζείζα ζηελ 

Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΓΚ) ζα αλαξηάηαη 

θαη απηή. Σε πεξίπησζε πνπ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ν θαζεγεηήο ή εξεπλεηήο ζα 

θαηαρσξίδεη κε δηθή ηνπ επζχλε ην γλσζηηθφ ηνπ 

αληηθείκελν, φπσο απηφ απνξξέεη απφ ην ελ γέλεη 

επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν. Ε θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο 

δηνξηζκνχ ζπληζηά φξν ηνπ ελεξγνχ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην γεληθφ κεηξψν. Ε θαηαρψξηζε ηνπ 

 Παξ.3 Άξζξν 

3(ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΚΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 
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βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, εάλ ν 

θαζεγεηήο ή εξεπλεηήο ζπκπιεξψζεη ζην νηθείν πεδίν 

ηνλ εληαίν εληνπηζηή πφξσλ (URL) ηνπ Ζδξχκαηνο ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ νπνίνπ έρεη αλαξηεζεί ην βηνγξαθηθφ ηνπ 

ζεκείσκα. 

1ςτ.Διαδικαςύα εγγραφόσ ςτο Μητρώο  Καθηγητών και Ερευνητών τησ 

Αλλοδαπόσ 

 Η εγγξαθή ησλ θαζεγεηψλ ησλ Α.Γ.Ι. θαη ησλ εξεπ− 

λεηψλ ηεο αιινδαπήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e−mail), πνπ ηνπο ρνξήγεζε ην Ίδξπκα 

ζην νπνίν ππεξεηνχλ, θαη ηνπ εληαίνπ εληνπηζηή πφξσλ 

(URL) πνπ είλαη αλαξηεκέλν ην βηνγξαθηθφ ηνπο 

ζεκείσκα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Ζδξχκαηνο δελ πθίζηαηαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ θαζεγεηή ή εξεπλεηή, αλαξηάηαη κε 

επζχλε ηνπ. 

Οη θαηαρσξίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

ηνπ απηνχ άξζξνπ επηθαηξνπνηνχληαη κε επζχλε ησλ 

θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ. 

Παξ.4 θαη 5  

Άξζξν 3(ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΚΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

 

2. Προκόρυξη θϋςεων καθηγητών και προθεςμύα υποβολόσ υποψηφιοτότων 

  Η θνζκεηεία έρεη σο αξκνδηφηεηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ 

πξχηαλε γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ θαζεγεηψλ, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ. 

Ε πξνθήξπμε εθινγήο ή εμέιημεο θαζεγεηψλ, φπσο 

δεκνζηεχηεθε ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο (ΦΓΗ), 

αλαξηάηαη ακειιεηί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Ζδξχκαηνο.  

Ε πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ νξίδεηαη . ζε 

δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ 

ηεο αλαθνίλσζεο (ηνπ ΥΠΓΠΘ πξνο ην ΑΓΖ ) θαη ην 

νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο 

 Ε αλσηέξσ πξνζεζκία θαηαρσξίδεηαη ζε μερσξηζηφ 

πεδίν απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Ζδξχκαηνο. 

παξ. 9 Άξζξν 

1Ν. 4009/2011 

 

 

 

 

 

Ν.2083/1992 

άξζξν 6
α
. ην 

άξζξν 

80/Ν.4009/2011

παξ.22
α
, 

ζπλερίδνπλ λα 

ηζρύνπλ νη 

πξνζεζκίεο 

εθόζνλ δελ 
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έρνπλ 

νινθιεξωζεί νη 

δηαδηθαζίεο 

έθδνζε 

Οξγαληζκνύ ηνπ 

Ιδξύκαηνο.  

2α. Αύτηςη Τποψηφιότητασ  για Εκλογό –Εγγραφό ςτο Μητρώο-Απαραύτητα 

Δικαιολογητικϊ 

 Όζνη επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο ζε ζέζε εθινγήο εγγξάθνληαη ζην 

ζχζηεκα θαη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο καδί κε φια ηα αλαγθαία γηα ηελ 

θξίζε δηθαηνινγεηηθά. Ωο ηέηνηα λννχληαη ελδεηθηηθά ην 

 βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,  

 ην αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ ηνπο,  

 ηα επηζηεκνληθά ηνπο δεκνζηεχκαηα θαη ην 

αλαιπηηθφ ππφκλεκα απηψλ. 

 Γπηπιένλ θαηαρσξίδνπλ ειεθηξνληθά: 

 αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ  

 θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άξξελεο ππνςεθίνπο, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ Κ.1599/1986, φπνπ 

δεζκεχνληαη φηη ζα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή ζα έρνπλ 

απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο πξηλ ηελ έθδνζε 

ηεο πξπηαληθήο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπο.  

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα θαηαρσξίδνπλ θαη θάζε 

πξφζζεην δηθαηνινγεηηθφ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

απφ ην Ίδξπκα ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ. 

 

 

 

 

Παξ.2 Άξζξν 4 

(ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

 

2β. Αύτηςη Τποψηφιότητασ  για θϋςη Εξϋλιξησ –Εγγραφό ςτο Μητρώο-

Απαραύτητα Δικαιολογητικϊ 

 Όζνη επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο 

ζε ζέζε εμέιημεο, ππνβάινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο θαη θαηαρσξίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

 Παξ. 3 Άξζξν 4 

(ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΥΑ  

16-10-2013 
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εμαηξνπκέλσλ φζσλ έρνπλ ήδε θαηαρσξίζεη θαηά ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην γεληθφ κεηξψν θαη φζσλ δε 

ρξήδνπλ επηθαηξνπνίεζεο. 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

 

3.Oριςμόσ ειδικόσ επταμελούσ επιτροπόσ  

 Η επηινγή θαη ε εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ γίλεηαη απφ εηδηθέο επηακειείο επηηξνπέο, 

νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ θαζεγεηέο ή εξεπλεηέο 

πξψηεο βαζκίδαο ή, ζε πεξίπησζε θξίζεο γηα ηηο 

βαζκίδεο ηνπ επίθνπξνπ ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή, 

θαη απφ αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ή εξεπλεηέο 

αληίζηνηρεο βαζκίδαο κε επηζηεκνληθφ έξγν ζην ίδην ή, 

αλ δελ ππάξρεη, ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε 

εθείλν ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο ή ηνπ ππφ εμέιημε 

θαζεγεηή αληίζηνηρα.  

Παξ. 1, άξζξν 

19 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

 

4.Απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για την ςύνθεςη των Ειδικών Επταμελών 

Επιτροπών 

 Τνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

επηινγήο ή εμέιημεο θαζεγεηψλ πξνέξρνληαη απφ ην 

κεηξψν εμσηεξηθψλ κειψλ, απφ ηα νπνία 

ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο πξνέξρεηαη απφ νκνηαγέο 

Α.Γ.Ζ. ηεο αιινδαπήο.  

Τα ππφινηπα κέιε κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ην 

κεηξψν εζσηεξηθψλ κειψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

ίδηα παξάγξαθν είηε απφ ην κεηξψν εμσηεξηθψλ 

κειψλ.  

Η ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ θαζνξίδεηαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο θαη κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη κφλν κεηαμχ ησλ ζρνιψλ ηνπ.  

Τα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά κέιε ηεο επηηξνπήο 

αλαπιεξψλνληαη απφ ίζν αξηζκφ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ κειψλ, αληίζηνηρα. 

Παξ. 2, άξζξν 

19 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 
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5. Σακτικϊ και Αναπληρωματικϊ Μϋλη τησ ειδικόσ επταμελούσ επιτροπόσ 

 Τα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο 

επηηξνπήο,(ηα νπνία επηιέγνληαη από ην Μεηξών ηνπ 

γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζέζεο) νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο  χζηεξα απφ 

γλψκε ηεο Ηνζκεηείαο κε βάζε ην επηζηεκνληθφ έξγν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1(άξζξν 19 

Ν.4009/2011) θαη ηδίσο κε βάζε ην πξφζθαην 

επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ησλ ππνςεθίσλ.  

Οη αλσηέξσ πξάμεηο δεκνζηνπνηνχληαη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  καδί κε ηα βηνγξαθηθά ηνπο 

ζεκεηψκαηα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

θνζκήηνξα. 

 

Η θαηάζηαζε επηινγήο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο 

επηινγήο ή εμέιημεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ 

απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, 

απεηθνλίδεηαη ειεθηξνληθά ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Ζδξχκαηνο. 

Παξ. 3β), άξζξν 

19 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

& παξ. 1 άξζξν 

5 (ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΥΑ 16-

10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

 

παξ. 2  άξζξν 5 

(ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΥΑ 16-

10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

6. Τποχρεώςεισ τησ ειδικόσ επταμελούσ επιτροπόσ ςχετικϊ με την αξιολόγηςη 

υποψηφύων 

 Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ ε επηηξνπή επηινγήο ή εμέιημεο 

ππνρξενχηαη λα δεηήζεη γξαπηή αμηνιφγεζε γηα θάζε 

ππνςήθην  

α) απφ δχν θαζεγεηέο ή εξεπλεηέο ηεο αιινδαπήο 

πνπ αλήθνπλ ζην κεηξψν ησλ εμσηεξηθψλ κειψλ ή 

ζην κέηξν πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απφ θαζεγεηέο ή 

εξεπλεηέο ηεο εκεδαπήο πνπ αλήθνπλ ζην κεηξψν 

ησλ εμσηεξηθψλ κειψλ (ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζέζεο)  θαη  

 

Παξ. 4 Άξζξν 19 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

 

 

 

                                                           
 Η ωσ άνω διευκρίνιςθ, ζχει γίνει από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ. 
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β) απφ δχν θαζεγεηέο ή εξεπλεηέο πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη πνπ αλήθνπλ 

ππνρξεσηηθά ζηα κεηξψα ηνπ ηδξχκαηνο (*όρη 

απαξαίηεηα ζην Μεηξών ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζέζεο)  

 θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηαθηηθά ή 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο επηινγήο ή 

εμέιημεο.( ηζρύεη θαη γηα ηελ (α) θαη (β) πεξίπηωζε.) 

Σε όηη αθνξά ηελ πεξίπησζε (β)  

Οη ππνςήθηνη ζε ζέζε εθινγήο ή εμέιημεο, αθνχ 

ππνβάινπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 

δχλαληαη λα θαηαρσξίδνπλ ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηα αηνκηθά ζηνηρεία δχν θαζεγεηψλ ή 

εξεπλεηψλ ηεο επηινγήο ηνπο, νη νπνίνη ζα 

ζπλδξάκνπλ ηελ επηηξνπή ζην έξγν αμηνιφγεζεο. 

Τα ππνδεηθλπφκελα απφ ηνλ ππνςήθην πξφζσπα 

ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ππνρξεσηηθά ζηα κεηξψα 

ηνπ Ιδξχκαηνο, ( όρη απαξαίηεηα ζην Μεηξών ηνπ 

Γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Θέζεο) εμαηξνπκέλσλ 

φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηαθηηθά ή 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο επηινγήο ή 

εμέιημεο 

 

 

 

 

 

 

 

Παξ. 4 Άξζξν 4 

(ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

 

 

 7. Δημοςύευςη υνεδρύαςησ επιτροπόσ αξιολόγηςησ-Ημερομηνύα υνεδρύαςησ-

Γραπτϋσ αξιολογόςεισ. 

  Η θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ επιτροπισ για τθν ανάδειξθ 

των ειςθγθτϊν − αξιολογθτϊν, αλλά και το πρακτικό 

επιλογισ αυτϊν, κα αναρτϊνται αμελλθτί με ευκφνθ του 

υπεφκυνου του Ιδρφματοσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

Οι ειςθγθτζσ − αξιολογθτζσ  και όςοι τυχόν υποδεικνφονται 

από τον υποψιφιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 

παράγραφοσ 4 του νόμου 4009/2011, εκπονοφν γραπτι 

αξιολόγθςθ φςτερα από ςχετικό αίτθμα τθσ επιτροπισ 

 Παξ. 3 θαη 4 

Άξζξν 5 (ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 
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επιλογισ ι εξζλιξθσ.  

Σο αίτθμα τθσ επιτροπισ και οι γραπτζσ αξιολογιςεισ του 

προθγοφμενου εδαφίου αναρτϊνται αμελλθτί ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα με ευκφνθ του υπεφκυνου του 

Ιδρφματοσ.  

8.Εκλογό ό εξϋλιξη καθηγητών-Οριςμόσ Ημερομηνύασ υνεδρύαςησ 

 Η επιτροπι επιλογισ ι εξζλιξθσ ςυνεδριάηει για τθν επιλογι ι 

εξζλιξθ του κακθγθτι φςτερα από πρόςκλθςθ του κοςμιτορα 

και επιλζγει τον πρόεδρο μεταξφ των εςωτερικϊν τθσ μελϊν. 

Η ημερομηνία τησ ςυνεδρίαςησ αναρτάται αμελλητί ςτο 

πληροφοριακό ςφςτημα με ευθφνη του υπεφθυνου του 

Ιδρφματοσ 

Παξ. 5 Άξζξν 19 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

 

9. Απαρτύα Επιτροπόσ επιλογόσ ό εξϋλιξησ 

 Η επιτροπι ζχει απαρτία αν είναι παρόντα περιςςότερα από 

τα μιςά μζλθ, εκ των οποίων ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ που 

δεν ανικει ςτο ίδρυμα, και αποφαςίηει με πλειοψθφία του 

ςυνόλου των μελϊν τθσ. 

Παξ. 5 Άξζξν 19 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

10. Δικαύωμα υμμετοχόσ με Σηλεδιϊςκεψη 

 Τα μζλθ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία και μζςω 

τθλεδιάςκεψθσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται οι τόποι τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο 

τρόποσ διαπίςτωςθσ τθσ απαρτίασ και διαςφάλιςθσ τθσ 

διαδικτυακισ μυςτικότθτασ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο τρόποσ 

τιρθςθσ των πρακτικϊν και κάκε κζμα ςχετικό με τθν 

τθλεδιάςκεψθ 

Παξ. 5 Άξζξν 19 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

11. Διαδικαςύα Επιλογόσ Τποψόφιου 

 Σα μζλθ τθσ επιτροπισ επιλογισ ι εξζλιξθσ διαβουλεφονται, 

αξιολογοφν όλουσ τουσ υποψθφίουσ, ψθφίηουν και 

επιλζγουν τον καταλλθλότερο από τουσ υποψθφίουσ που 

διακζτουν τα ουςιαςτικά ακαδθμαϊκά προςόντα για τθν 

κατάλθψθ τθσ κζςθσ.  

Τποδεικνφουν, επίςθσ, με χωριςτι ψθφοφορία τον δεφτερο 

Παξ. 6 Άξζξν 19 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 
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καταλλθλότερο υποψιφιο, εφόςον υπάρχει.  

Για τθν επιλογι ςυντάςςεται ειδικά αιτιολογθμζνο 

πρακτικό, ςτο οποίο αξιολογείται και θ διδακτικι ικανότθτα 

των υποψθφίων.  

Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ τθσ διδακτικισ ικανότθτασ των 

υποψθφίων κακορίηεται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό κάκε 

ιδρφματοσ. Αν ο πρϊτοσ επιλεγείσ δεν αποδεχκεί το 

διοριςμό του ι ανακλθκεί θ πράξθ διοριςμοφ του ι 

ςυντρζχει αντικειμενικό κϊλυμα διοριςμοφ του, διορίηεται ο 

δεφτεροσ 

(Η ανωτζρω διαδικαςία καταγράφεται ςε πρακτικό, το 

οποίο αναρτάται αμελλθτί με ευκφνθ του υπευθφνου του 

Ιδρφματοσ ςτο πληροφοριακό ςφςτημα.) 

12.Διαβύβαςη Πρακτικού εκλογόσ ό εξϋλιξησ 

 Το πρακτικό εκλογισ ι εξζλιξθσ διαβιβάηεται από τον 

Κοςμιτορα ςτον Πρφτανθ προκειμζνου να διενεργιςει 

ζλεγχο νομιμότθτασ και να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

για τον διοριςμό του υποψθφίου.  

Ο υπεφκυνοσ του Ιδρφματοσ οφείλει να καταχωρίηει αμελλθτί 

ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα το διαβιβαςτικό ζγγραφο. 

Παξ.7 Άξζξν 19 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

θαζώο θαη 

παξ.2 Άξζξν 7 

ΦΓΚ 2619η.Β΄)ΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 

13.Έλεγχοσ Νομιμότητασ από τον Πρύτανη 

 Με τον ανωτζρω ζλεγχο ελζγχονται και πλθμμζλειεσ τθσ 

αιτιολογίασ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ των προςόντων των 

υποψθφίων. Μετά τον ζλεγχο αυτόν και εφόςον ο φάκελοσ 

τθσ επιλογισ δεν αναπεμφκεί ςτθ ςχολι για επανάλθψθ τθσ 

διαδικαςίασ, θ πράξθ διοριςμοφ δθμοςιεφεται με επιμζλεια 

του πρφτανθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Η 

διαδικαςία και οι προκεςμίεσ άςκθςθσ των ανωτζρω 

Παξ.1β) Άξζξν 

20 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

                                                           
 Η ωσ άνω διευκρίνιςθ, ζχει γίνει από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ. 
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αρμοδιοτιτων κακορίηονται από τον Οργανιςμό του 

ιδρφματοσ. 

14. Ολοκλόρωςη Διαδικαςύασ  

 Η διαδικαςία εκλογισ ι εξζλιξθσ ολοκλθρϊνεται μζςα ςε 

προκεςμία που ορίηεται ςτον Οργανιςμό του ιδρφματοσ. Ο 

κοςμιτορασ υπζχει πεικαρχικι ευκφνθ για παράβαςθ τθσ 

προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου. 

Παξ.8 Άξζξν 19 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

θαζώο θαη 

παξ.2 Άξζξν 7 

ΦΓΚ 2619η.Β΄)ΥΑ  

15.Διοριςμόσ 

 Ο δηνξηζκφο ησλ θαζεγεηψλ γίλεηαη κε πξάμε ηνπ 

πξχηαλε, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε 

δηαβίβαζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη χζηεξα απφ 

έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επηινγήο ή ηεο εμέιημεο. 

Η πξάμε δηνξηζκνύ ή ε  απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ 

Οηθείνπ Ιδξύκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αλαπνκπή ηνπ 

θαθέινπ ηεο επηινγήο, αλαξηώληαη ακειιεηί ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα κε επζύλε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

 Όζνη δηνξίδνληαη ή εμειίζζνληαη νθείινπλ κέζα ζε 

ηξεηο κήλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο 

ηνπ πξχηαλε λα αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο θαζεθφλησλ γηα 

έμη αθφκα κήλεο είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηνπ πξχηαλε 

θαη κφλν φηαλ ν ζπγθεθξηκέλνο θαζεγεηήο θαηνηθεί 

κφληκα ζηελ αιινδαπή θαηά ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ 

ηνπ. Ιεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξείηαη 

φηη νη παξαπάλσ δελ έρνπλ απνδερζεί ην δηνξηζκφ 

ηνπο, νπφηε θαη αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή πξάμε. 

Η δηαδηθαζία δηνξηζκνχ πεξαηνχηαη κε ηελ δεκνζίεπζε 

ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπ Πξχηαλε ή ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ νηθείνπ Ζδξχκαηνο ζηελ Γθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

Η ελ ιόγω πξάμε αλαξηάηαη ακειιεηί ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα κε επζύλε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ 

Παξ.1α) Άξζξν 

20 Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 

 

& παξ.3, άξζξν 

7 ΦΓΚ 

2619η.Β΄)ΥΑ  

16-10-2013 

«Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

ΑΠΓΛΛΑ» 
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Ιδξύκαηνο. 

16. Έλεγχοσ Νομιμότητασ από τον Τπουργό Παιδεύασ 

  Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Δηα Βίνπ Ιάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα νπνηαζδήπνηε 

εθινγήο ή εμέιημεο είηε απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα 

απφ ζρεηηθή αλαθνξά πνπ ππνβάιιεηαη είηε απφ 

ζπλππνςήθην ηνπ εθιεγέληνο είηε απφ νπνηνδήπνηε 

κέινο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο. 

Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ηνλ Υπνπξγφ 

νινθιεξψλεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη 

κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ. 

Παξ 2. Άξζξν 20 

Ν.4009/2011 

όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπε έωο 

ηελ 11/5/2016 
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