
Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 4485/2017
Κοσμήτορας

 . α) Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος ∆.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, 1
πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η 
ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη. 
β) ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ∆.Ε.Π. που αποχωρούν από την 
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια 
της προκηρυσσόμενης θέσης. 
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως 
δύο (2) θητείες συνολικά.

 Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο 2.
των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των 
επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων 
λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, 
ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την 
αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

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

 . Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους 4
ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, στον 
Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της 
προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.

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



 . Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται 6
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη 
εργάσιμη ημέρα.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη 7
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες 
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε 
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο 
υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων 
ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 8
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις 
∆ιευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

 . Ο Κοσμήτορας αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα 9
καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της 
Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης 
εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα 
αναπληρώνει το αρχαιότερο από αυτούς μέλος ∆.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, και, 
ελλείψει μελών ∆.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, το αρχαιότερο μέλος ∆.Ε.Π. της 
βαθμίδας του αναπληρωτή. Επί ίδιας ημερομηνίας πράξεων διορισμού στην 
οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της 
Σχολής.

 . Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί 10
η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του για τη μέχρι τη λήξη 
της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για 
την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες από την κένωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσμήτορα θεωρείται 
πλήρης, εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο έτος της 
προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Κοσμήτορας πρόσωπο διαφορετικό 
από αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά. 
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας 
παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί 
το αρχαιότερο μέλος ∆.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας της Σχολής. Επί περισσότερων 
μελών ∆.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση 
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική 
διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



 . Ο Κοσμήτορας έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται 11
από τις διατάξεις του παρόντος, του Οργανισμού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού: 
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής 
Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και 
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος 
της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή 
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας, 
β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την 
τήρηση του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, 
γ) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας, δ) συγκροτεί επιτροπές για τη 
μελέτη ή διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, 
ε) συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 32.

 Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την 12.
οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 13.
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς 
τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020


