
Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4485/2017
Πρυτανικό Συμβούλιο

 . Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:1

α) τον Πρύτανη,

β) τους Αντιπρυτάνεις,

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους 
εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο, 
δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν 
έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο 
Πρύτανης.

 Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες 2.
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος: 
α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε 
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της 
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, 
β) καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το 
οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, 
γ) καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό 
και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους 
αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς 
έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων 
της Συγκλήτου. Στον προϋπολογισμό κατανέμονται οι πιστώσεις στις 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο 
πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού, 
δ) εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού 
του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος, 
ε) εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή 
διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, 
στ) έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού, 
ζ) μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και 
τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές, 
η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα 
των θέσεων μελών ∆.Ε.Π., 
θ) ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο 
χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος.

 . Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται μέσα σε ένα (1) 3
μήνα από τη λήψη τους στη Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του 
οικείου Ιδρύματος.


