
ΆΆρθρο 7 ��� 
Τμήμα 
Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική 
ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος οδηγεί σε έναν ενιαίο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα 
αποτελείται από Τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικές 
εκπαιδευτικές μονάδες σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, και 
στο σύνολό τους συγκροτούν το ενιαίο γνωστικό πεδίο του 
Τμήματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της 
Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του οικείου Τμήματος, είναι δυνατόν να 
καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου τίτλου 
σπουδών που χορηγεί ένα Τμήμα. 
ΌΌργανα του Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) η 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) γ) το Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.),  δ) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρος,  ε) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τομέα και στ) ο 
Διευθυντής του Τομέα. 
α) Στη Γ.Σ. μετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος εφ' 
όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Εάν 
τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30), διενεργείται 
ψηφοφορία στους επιμέρους Τομείς ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
αναλογική κατά βαθμίδα και η κατά Τομέα εκπροσώπηση. 
β) Στη Γ.Σ. μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε 
κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ), εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν 
υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ένας (1) εκπρόσωπος 
μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος φοίτησης 
και ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας που δεν έχει υπερβεί το 4ο 
έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή Σχολή. Οι 
εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα 
οικεία συλλογικά τους όργανα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων 
προπτυχιακών φοιτητών ισούται με το 20% του συνολικού αριθμού 
των μελών ΔΕΠ της Γ.Σ. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων 
προπτυχιακών φοιτητών και λοιπού προσωπικού από τα οικεία 
συλλογικά τους όργανα, η Γ.Σ. του Τμήματος συγκαλείται, 
συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη 
συμμετοχή τους. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας 
της Γ.Σ. του Τμήματος ορίζεται ειδικότερα στον Εσωτερικό 
Κανονισμό του Ιδρύματος. 
Η Γ.Σ. του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και 



τη συνεχή βελτίωσή του, 
β) τον ορισμό των διδασκόντων για τα μαθήματα του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μετά από εισηγήσεις των 
Τομέων, 
γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα 
του Προγράμματος Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων, 
δ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του 
Προγράμματος Σπουδών, 
ε) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την προκήρυξη θέσεων 
μελών ΔΕΠ και 
στ) την κατάρτιση και εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. 
Η Γ.Σ. έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου 
Α.Ε.Ι. και είναι επιπλέον αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά το 
Τμήμα, το οποίο δεν ορίζεται ρητά ως αρμοδιότητα άλλου 
οργάνου του Τμήματος. 
α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. 
του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος, οι οποίοι ορίζονται από το οικείο 
συλλογικό όργανό τους με τους αναπληρωματικούς τους. Της 
Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τον ορισμό των εκλεκτορικών 
σωμάτων, των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των 
εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή 
μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών 
επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και 
για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 
Στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
(Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ. των 
οικείων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος. 
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία 
ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος. 
γ) Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή στην περίπτωση 
διατμηματικού Π.Μ.Σ., της Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία με δυνατότητα 
ανανέωσης για μία επιπλέον θητεία και είναι δυνατόν να ασκεί τα 



καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του 
υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει 
της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και ασκεί τα 
καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Το 
Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική 
υποστήριξη του προγράμματος στην περίπτωση διατμηματικού 
Π.Μ.Σ. για το αντίστοιχο διάστημα. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. 
δ) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α΄228), 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 
του ν.4076/2012 (Α΄159) και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 
του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). 
ε) Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας 
της Σχολής και εισήγηση των Τμημάτων και μέχρι την κατάρτιση 
Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο αριθμός 
των Υποψηφίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάθε μέλος 
ΔΕΠ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 
ν.3685/2008 (Α’ 148) καταργείται. 
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από 
τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους 
Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και λειτουργεί σε 
περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον 
Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί η 
Γ.Σ. του Τμήματος. 
β) Στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών 
φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. 
γ) Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητες που ορίζονται από τη Γ.Σ. του 
Τμήματος. 
Ως Πρόεδρος και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται 
Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος. Ο 
Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται με ξεχωριστά 
ψηφοδέλτια και διετή θητεία. Το σώμα των εκλεκτόρων 
απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων 
Διδακτόρων, του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και 
του Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος. 
Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν μπορούν να 



εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία στην ίδια θέση. Η παράγραφος 2 
του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως 
εισηγητή των θεμάτων μέλος της, προεδρεύει των εργασιών της και 
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής 
άλλο μέλος της, 
β) μεριμνά για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του 
Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Κανονισμού Σπουδών, 
γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος, 
δ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις εισηγήσεις της Γ.Σ. Τμήματος, 
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος, την 
οποία διαβιβάζει στην Κοσμητεία και 
στ) χορηγεί τις άδειες του προσωπικού του Τμήματος. 
α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τις 
αρμοδιότητές του ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
β) Στις περιπτώσεις που δεν ασκεί αναπληρωματικό ρόλο, ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις 
συνεδριάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Τμήματος. 
α) Τα Τμήματα αποτελούνται από Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη 
διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. ΌΌργανα του 
Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Διευθυντής. 
β) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση 
των Τομέων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη 
της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση της Γ.Σ. του 
οικείου  Τμήματος. 
γ) Η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του 
υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, 
Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή και 
για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και 
λοιπών μονάδων στο Τμήμα. Με τη διαδικασία μετονομασίας ενός 
Τομέα δύναται και να τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο 
ύστερα από εισήγηση του Τομέα. Ομοίως, με απόφαση της Γ.Σ. του 
Τμήματος μπορεί να αλλάζει Τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ή λοιπού 
προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) μετά από αίτησή του. 
δ) Αν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα υπερβαίνουν τον αριθμό τριάντα 
(30), είναι δυνατό ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα και 
απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος να σχηματίζονται επιπλέον Τομείς 
με συναφή ή συγγενή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα. 
ε) Δεν απαιτείται η διαίρεση του Τμήματος σε Τομείς όταν ο 



αριθμός των μελών ΔΕΠ ή το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος 
δεν επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τομείς. Η απόφαση μη διαίρεσης 
του Τμήματος σε Τομείς λαμβάνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. 
Στην περίπτωση αυτή, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο 
αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα ανήκουν στη Γ.Σ. του Τμήματος. 
α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά 
για την εφαρμογή των αποφάσεών της. 
β) Στη Γ.Σ. του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας 
(1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ένας (1) Υποψήφιος 
Διδάκτορας και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού 
προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τομέα, οι οποίοι 
υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία 
συλλογικά τους όργανα. 
γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: αα) εκλέγει 
τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών 
ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή 
ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου 
Καθηγητή, ββ) συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των 
αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος, γγ) υποβάλλει προτάσεις προς 
τη Γ.Σ. Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, δδ) 
εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος για την κατανομή του 
διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα για όλα τα 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του, εε) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για τα 
προερχόμενα από τον Τομέα μέλη του Ε.Σ. για την εκλογή, εξέλιξη 
ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. 
Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα 
ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών 
φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας εκπρόσωπος με 
κυκλική εναλλαγή ανά έτος από κάθε κατηγορία λοιπού 
προσωπικού. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις 
υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη 
ΔΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών. Στην 
υποπερίπτωση εε’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ. 
γ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ. του Τμήματος 
εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του. 
Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) 
τροποποιείται ως εξής: 
«30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ 
των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν 



με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά 
όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2) φοιτητές που 
ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη 
ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Προσωρινή Γ.Σ. 
ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις για τη Γ.Σ. Τμήματος  και τη Γ.Σ.Ε.Σ., εκτός αυτών που 
ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό 
με το ΠΔ ίδρυσης του Τμήματος. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα 
αφότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, 
κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η 
διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή του 
και συγκρότησης της Γ.Σ. Τμήματος. 
β) Στην περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος και 
εφόσον μετέχουν σε αυτήν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από 
το οικείο Τμήμα, η Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία ανήκει το 
Τμήμα ή, σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η Σύγκλητος 
συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. Τμήματος ως προς τον αριθμό 
πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το 
γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν. Με την ίδια 
πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου 
ορίζονται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής του». 
Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του 
άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195). 
Οι παράγραφοι 1 έως 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του 
ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργούνται. 
Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.	  


