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Άρθρο 12 ‐ Όργανα του Ιδρύματος 

Τα όργανα του Ιδρύματος είναι:  

α) η Σύγκλητος, 
β) το Πρυτανικό Συμβούλιο, γ) ο Πρύτανης, 
δ) οι Αντιπρυτάνεις. 
 

Άρθρο 13 ‐ Σύγκλητος 
 
1. Η Σύγκλητος αποτελείται από:  
α) Τον Πρύτανη. 
β) Τους Αντιπρυτάνεις. 
γ) Τους Κοσμήτορες των Σχολών.   
δ) Τους Προέδρους των Τμημάτων. 
ε)  Τους  εκπροσώπους  των  φοιτητών  σε  ποσοστό  10%  του συνόλου  των μελών  της  Συγκλήτου  των 
περιπτώσεων α΄  έως δ΄. Αν, με βάση  το παραπάνω ποσοστό, προ‐ κύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 
στρογγυλοποιείται  στην  προηγούμενη  ακέραιη  μονάδα,  όταν  είναι  κάτω  του μισού  (0,5)  και  στην 
επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι 
κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις 
κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία 

από  τους  φοιτητές  με  δικαίωμα  συμμετοχής,  με  άμεση,  μυστική  και  καθολική ψηφοφορία από  το 
σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του  Ιδρύματος. 
στ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος. 
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με 

άμεση,  μυστική  και  καθολική  ψηφοφορία  των  μελών  της  οικεί‐  ας  κατηγορίας  προσωπικού  του 
Ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για 
μία (1) ακόμη θητεία. 
Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι  των 

φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων. 
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται  και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου 

εκπρόσωποι  των Συλλόγων του Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, καθώς και άλλα 
πρόσωπα ή φορείς που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της. 
2. Η  Σύγκλητος  έχει  τις  εξής  αρμοδιότητες  και  όσες  άλλες προβλέπονται από  τις διατάξεις  του 

παρόντος νόμου,  του  Οργανισμού  και  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  του  Ιδρύματος,  καθώς  και  των 
λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας: 
α) χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει  τις  αναγκαίες  δράσεις  για  την  ανάπτυξη  του 
Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για τη διαμόρφωση της  ιδιαίτερης 
φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 
β) καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος, 
επί τη  βάσει  των  οποίων  το  Πρυτανικό  Συμβούλιο  καταρτίζει  σχέδιο  συμφωνιών  προγραμματικού 
σχεδιασμού.  Η Σύγκλητος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί και  ελέγχει την υλοποίηση των 
συμφωνιών σε ετήσια βάση, 
γ) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,  
δ) διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για 
την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες 
του Ιδρύματος, 
ε)  υποβάλλει  προτάσεις  προς  τον  Πρύτανη  για  τη  συνεργασία  του  Ιδρύματος  με  εκπαιδευτικά  ή 
μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
στ)  εγκρίνει  τον  Εσωτερικό Κανονισμό  του  Ιδρύματος  και  τις  τροποποιήσεις  τους,  σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 8, 
ζ)  εγκρίνει  τον  ετήσιο  τακτικό  οικονομικό  προϋπολογισμό  του  Α.Ε.Ι.  και  το  πρόγραμμα  δημόσιων 
επενδύσεων, τις τροποποιήσεις του και τον τελικό οικονομικό απολογισμό, ύστερα από εισήγηση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου, 



η) εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, 
θ) εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει 
από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
ι)  γνωμοδοτεί  για  τη  συγχώνευση,  κατάτμηση,  μετονομασία,  κατάργηση  και  μεταβολή  έδρας  του 
οικείου  Α.Ε.Ι.,  καθώς  και  για  την  ίδρυση,  κατάργηση,  συγχώνευση,  κατάτμηση,  μετονομασία  και 
μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., 
ια) αποφασίζει για την ίδρυση Τομέων και για επιγενόμενες μεταβολές σε αυτούς, 
ιβ) χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση 
και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας 
του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.), 
ιγ)  εγκρίνει,  ύστερα  από  εισήγηση  της οικείας  Κοσμητείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος,  τα  καταρτιζόμενα  για  πρώτη  φορά  και  τα  επικαιροποιημένα  μητρώα  εσωτερικών  και 
εξωτερικών  μελών,  τα  οποία  τηρούνται  για  τις  διαδικασίες  εκλογής,  εξέλιξης,  μονιμοποίησης και 
ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π.,  
ιδ)  συγκροτεί  τα  εκλεκτορικά  σώματα  για  τις  διαδικασίες  εκλογής,  εξέλιξης,  μονιμοποίησης  και 
ανανέωσης  της  θητείας  μελών  Δ.Ε.Π.  των  μη  αυτοδύναμων  Τμημάτων  του  Ιδρύματος,  μετά  από 
εισήγηση της προσωρινής 
Συνέλευσης Τμήματος, 
ιε) εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών πρώτου, δεύτε‐ ρου και τρίτου κύκλου, 
ιστ) αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και  Δια Βίου Μάθησης και εγκρίνει τον Κανονισμό 
Σπουδών  του,  ορίζει  τον  Διευθυντή  του  Κέντρου  ύστερα  από  εισήγηση  του  Προέδρου  του,  που 
διατυπώνεται  ύστερα από  γνώμη  του  Συμβουλίου  του  Κέντρου,  και  εγκρίνει  τον  ετήσιο  οικονομικό 
προϋπολογισμό  και  απολογισμό  του  Κέντρου,  και  καταρτίζει  τον  τετραετή  αναπτυξιακό 
προγραμματισμό του, 
ιζ) εγκρίνει το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, 
ιη)  αποφασίζει  την  ίδρυση  προγραμμάτων  μεταπτυχιακών  σπουδών,  ύστερα  από  εισήγηση  της 
Συνέλευσης  του  οικείου  Τμήματος,  και  αποφαίνεται  για  κάθε  ζήτημα  ακαδημαϊκού,  διοικητικού, 
οργανωτικού  και  οικονομικού  χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, για τα  προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών, 
ιθ)αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και  τρίτου  κύκλου σπουδών σε 
συνεργασία  με  άλλα  Α.Ε.Ι.  και  ερευνητικά  κέντρα  του  άρθρου  13Α  του  ν.  4310/2014  (Α΄  258), 
συμπεριλαμβανομένων  των  ερευνητικών  κέντρων  της  Ακαδημίας  Αθηνών  και  του  Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 
κ)  αποφασίζει,  ύστερα  από  εισήγηση  της  Συνέλευσης  του  οικείου  Τμήματος,  την  οργάνωση 

προγραμμάτων δεύτερου και  τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή 
Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43, 
κα) αποφασίζει  τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε 

ξένη γλώσσα, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε., σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της  Ελλάδος  (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  ύστερα  από  εισήγηση  της  Συνέλευσης  του  οικείου Τμήματος ή της οικείας 
Κοσμητείας με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Τμημάτων, 
κβ) αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων, 
κγ)  αποφασίζει  για  την  προσωρινή  διακοπή  της  λειτουργίας  ή  του  εκπαιδευτικού  έργου  του 

Ιδρύματος για εκτάκτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας και φυσικών καταστροφών, καθώς 
και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών, 
κδ) εγκρίνει μέτρα που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, 
κε)  εισηγείται  στον  Υπουργό  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων 

μελών Δ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών που υποβάλεται ύστερα από 
εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει στα Τμήματα τον συνολικό αριθμό 
των θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που εγκρίνονται, 
κστ)  εισηγείται  στον  Υπουργό Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευμάτων  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων 

Ε.Ε.Π.,  Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσμητειών  των οικείων Σχολών και εισήγηση των 
Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει και ανακατανέμει στα Τμήματα ή στις Σχολές το 
συνολικό αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται, 
κζ)  εισηγείται  στον  Υπουργό  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων 

διοικητικού προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, 
κη) κατανέμει στα Τμήματα τις θέσεις με τις αντίστοιχες πιστώσεις  του διδακτικού  και  εκπαιδευτικού 

προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), 



αντίστοιχα, 
κθ) ορίζει Κοσμήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τμήματος, προερχόμενο από την οικεία Σχολή ή το οικείο 

Τμήμα, αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα αξιώματα αυτά, 
λ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, 

ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 
λα) αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των  

μελών  της,  η  οποία  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  την  άσκηση  συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, 
λβ)  κατανέμει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  στις  εκπαιδευτικές,  ερευνητικές  και  λοιπές 

δραστηριότητες του ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού 
και της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

λγ) απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, 
λδ)  μεριμνά  για  τη  λήψη  μέτρων  που  διασφαλίζουν  την  πρόσβαση  στους  χώρους  του  Ιδρύματος 

ατόμων      με  αναπηρία,  καθώς  και  την  προσβασιμότητα  των  φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και τα προτεινόμενα συγγράμματα των τριών κύκλων σπουδών, 
λε) αποφασίζει ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας για τη διεξαγωγή κοινών μαθημάτων Τμημάτων 

των ίδιων ή άλλων Σχολών, 
λστ) ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος. 
3. Με  απόφαση  της  οικείας  Συγκλήτου,  μπορεί  τα  Α.Ε.Ι.  να  συνάπτουν  συμβάσεις  μίσθωσης 

μεταφορικών μέσων  για  μεταφορά  φοιτητών,  συμβάσεις  καθαριότητας,  φύλαξης  και  συντήρησης  των 
εγκαταστάσεών  τους  και  κάθε  άλλη  σύμβαση  που  αποβλέπει  στην  εξυπηρέτηση  των  ειδικότερων 
αναγκών τους. Με απόφαση της Συγκλήτου  είναι  δυνατή  η  μεταφορά  πιστώσεων  από  τον  τακτικό 
προϋπολογισμό,  τα  οποία  αφορούν  σε  υπηρεσίες  κα‐  θαριότητας, φύλαξης, συντήρησης και λοιπές 
αναγκαίες υπηρεσίες, στην Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος. Για 
τη  μεταφορά  των  ανωτέρω  κονδυλίων  ο  Πρύτανης  καταθέτει  αιτιολογημένη  και  κοστολογημένη 
πρόταση  στη  Σύγκλητο,  ως  προς  την  αναγκαιότητα  κάλυψης  των  κατά  περίπτωση  αναγκών,  την 
εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου 
Ιδρύματος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέσει  τα  ανωτέρω  κονδύλια  αποκλειστικά  για  την 
εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει 
τις  σχετικές  συμβάσεις  με  νομικά  ή  φυσικά  πρόσωπα. Μέσα  στο  πρώτο  τρίμηνο  κάθε  οικονομικού 
έτους,  η  Εταιρία  Διαχείρισης  και  Αξιοποίησης  Περιουσίας  υποβάλλει  στη  Σύγκλητο,  προς  έγκριση, 
λεπτομερή  έκθεση  πεπραγμένων  για  την  αξιοποίηση  των  κονδυλίων  που  της  διατέθηκαν  κατά  το 
προηγούμενο οικονομικό  έτος. 
 


