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ΑΠΟΦΑΗ

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ,

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:

1.

Σισ διατάξεισ του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ87Αϋ/16-7-1982), του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ
159Αϋ/21-9-1992) και του Ν.3549/2007 (69Αϋ/20-3-2007) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και
ιςχφουν,

2.

Σισ διατάξεισ του άρκρου 34 παρ. 5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Αϋ/19-5-2010)
<<Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και
αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ>>,

3.

Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

4.

Σισ

διατάξεισ

τθσ

1120/Θ/7-1-2010

(ΦΕΚ

1Βϋ/8-1-2010)

απόφαςθσ

του

Πρωκυπουργοφ, «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων Τφυπουργϊν του Τπουργείου Παιδείασ,

Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, Παραςκευισ Χριςτοφιλοποφλου και Ιωάννθ
Πανάρετου».

5.

Σισ διατάξεισ του άρκρου 27 του Ν. 2081/1992 «Περιοριςμόσ και βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των κρατικϊν δαπανϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 154Αϋ/1992),
με το οποίο προςτζκθκε άρκρο 29 Α ςτο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Αϋ/1985), όπωσ
τελικά αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 39Αϋ/1997).

6.

Σισ διατάξεισ του άρκρου 29A του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Αϋ), όπωσ αυτό
προςτζκθκε με το άρκρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Αϋ) και τροποποιικθκε με το
άρκρο 1, παρ. 2, περ. α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Αϋ).

7.

Σο γεγονόσ ότι από τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ αυτισ προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ
του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, θ οποία δεν είναι δυνατό να υπολογιςκεί. Θ δαπάνθ
αυτι βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του οικείου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ.

8.

Σθν ανάγκθ ταχφτερθσ και αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ των Εκλεκτορικϊν
ςωμάτων για τθν πλιρωςθ κζςεων μελϊν ΔΕΠ,

αποφασίζουμε

1.

Σθν ειςαγωγι τθσ τθλεδιάςκεψθσ, ωσ τρόπου ςυνεδρίαςθσ ςυλλογικϊν οργάνων
Πανεπιςτθμίων και ΣΕΙ και ιδιαίτερα ςτισ ςυνεδριάςεισ των εκλεκτορικϊν ςωμάτων,
ςε κάκε ςυνεδρίαςθ για τθν εκλογι μζλουσ ΔΕΠ περιλαμβανομζνθσ και τθσ
τελευταίασ ςυνεδρίαςθσ κατά τθν οποία γίνεται θ τελικι κρίςθ και ψθφοφορία.
Επίςθσ για τθ ςυνεδρίαςθ εξεταςτικϊν επιτροπϊν διδακτορικϊν διατριβϊν

και

γενικότερα κάκε είδουσ ςυνεδρίαςθσ οργάνου με εξωτερικά μζλθ. Ωσ τθλεδιάςκεψθ
νοείται θ από απόςταςθ ςυνεδρίαςθ, θ αμφίδρομθ δθλαδι επικοινωνία μεταξφ των
μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ μζςω ςυςτθμάτων ιχου, εικόνασ και ιχου ι
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι άλλων μζςων που παρζχουν οι τεχνολογίεσ
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.

Με τθν τθλεδιάςκεψθ δίνεται θ δυνατότθτα ςε ζνα ι περιςςότερα μζλθ του
ςυλλογικοφ οργάνου να λαμβάνουν μζροσ ςε μία ςυνεδρίαςθ, χωρίσ να είναι

απαραίτθτθ θ φυςικι τουσ παρουςία ςτο χϊρο ςυνεδρίαςθσ των υπόλοιπων μελϊν
του ςυλλογικοφ οργάνου.

τόχοσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ είναι θ διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των ςυλλογικϊν
οργάνων και ιδιαίτερα των εκλεκτορικϊν ςωμάτων, λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτά
κακθγθτϊν Πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ ι ςυμμετοχισ εξωτερικϊν μελϊν των
οικείων εκλεκτορικϊν ςωμάτων Πανεπιςτθμίων τθσ Θμεδαπισ.

2.

ε κάκε Πανεπιςτιμιο και Σ.Ε.Ι., πρζπει να εξαςφαλιςκεί ο κατάλλθλοσ χϊροσ, εντόσ
του οποίου κα εγκαταςτακεί ο απαραίτθτοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ. Ο χϊροσ
ςυνεδρίαςθσ πρζπει να βρίςκεται ςε χϊρο του Ιδρφματοσ.

ε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ πρζπει να διατίκεται τεχνικι υποςτιριξθ από
εξειδικευμζνο προςωπικό του Κζντρου Δικτφων του Ιδρφματοσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ ροι τθσ ςυνεδρίαςθσ και θ ποιότθτα τθσ
αναμετάδοςθσ. Σο τεχνικό υποςτθρικτικό προςωπικό δεν κα παρευρίςκεται ςτον ίδιο
χϊρο με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνεδρίαςθ και κα καλείται μόνο ςε περίπτωςθ
προβλιματοσ.

3.

Θ απαρτία του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ και κάκε ςυλλογικοφ οργάνου κα πιςτοποιείται
και κα καταγράφεται από τον προεδρεφοντα τθσ ςυνεδρίαςθσ, ςτθν οποία
προςμετρϊνται και τα μζλθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ ι ςυλλογικοφ οργάνου που
ςυμμετζχουν ςτθ ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ.

4.

Θ τιρθςθ των πρακτικϊν διενεργείται από τον γραμματζα του οικείου εκλεκτορικοφ
ςϊματοσ ι ςυλλογικοφ οργάνου και ο Προεδρεφων τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτοφ πρζπει
υποχρεωτικά να παρίςταται με φυςικι παρουςία ςτο τόπο ςυνεδρίαςθσ του οικείου
ςυλλογικοφ οργάνου.

5.

Θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ ςυνεδρίαςθσ που παρζχεται από τθν
τεχνολογία, εφόςον χρθςιμοποιθκεί, πρζπει να αποτρζπει οποιαδιποτε τροποποίθςθ
των όςων διαμείβονται ςτθν τθλεδιάςκεψθ και να βοθκά ςτθν επεξεργαςία των
πρακτικϊν, χωρίσ να δθμιουργοφνται αςάφειεσ και αμφιςβθτιςεισ.

6.

Κατά τα λοιπά, όςον αφορά ςτα γενικότερα ηθτιματα ςφνκεςθσ, ςφγκλιςθσ,
ακολουκοφμενθσ διαδικαςίασ των ςυνεδριάςεων, τθσ λειτουργίασ και των
αποφάςεων των εκλεκτορικϊν ςωμάτων και των ςυλλογικϊν οργάνων εφαρμόηονται
οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Πανεπιςτθμιακισ νομοκεςίασ. Σα μζλθ των εκλεκτορικϊν
ςωμάτων και των ςυλλογικϊν οργάνων που ςυμμετζχουν μζςω τθλεδιάςκεψθσ ςτθν
διαδικαςία, λαμβάνουν το λόγο, διατυπϊνουν γνϊμθ και κζςθ κακϊσ και
ςυμμετζχουν ςτισ ψθφοφορίεσ ωσ να ιταν ςτο χϊρο τθσ ςυνεδρίαςθσ με φυςικι
παρουςία. Ο Προεδρεφων τθσ ςυνεδρίαςθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των
ςχετικϊν διατάξεων.

7.

ε περίπτωςθ τεχνικισ αδυναμίασ ςυμμετοχισ ςε εκλεκτορικό ςϊμα ι ςυλλογικό
όργανο μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικό πρόβλθμα ι βλάβθ που
παρουςιάςτθκε τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, και εφόςον αυτό πιςτοποιθκεί
εγγράφωσ ςτον Προεδρεφοντα του ςυλλογικοφ οργάνου από το τεχνικό προςωπικό
του Κζντρου Δικτφων, ο Προεδρεφων μπορεί να κακυςτεριςει τθν ζναρξθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ ϊςτε να αποκαταςτακεί θ βλάβθ/το τεχνικό πρόβλθμα. ε περίπτωςθ
που το πρόβλθμα εξακολουκεί να υφίςταται, τα μζλθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ ι
του ςυλλογικοφ οργάνου που κα ςυμμετάςχουν μζςω τθλεδιάςκεψθσ μποροφν να
ςυμμετάςχουν ςτθν ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ από ςτακερό
τθλζφωνο του Ιδρφματοσ με ανοικτι ακρόαςθ (αίκουςα τθλεδιάςκεψθσ για μζλθ ΔΕΠ
τθσ θμεδαπισ και προκακοριςμζνου ςτακεροφ τθλεφϊνου για κακθγθτζσ τθσ
Αλλοδαπισ) εφόςον διαςφαλιςτοφν από τον Προεδρεφοντα οι απαραίτθτεσ
προχποκζςεισ.

8.

Θ διαδικαςία τθσ τθλεδιάςκεψθσ μπορεί να χρθςιμοποιείται και ςτισ περιπτϊςεισ
ςυνεδριάςεων των μελϊν τθσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ. τθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι
υποχρεωτικι θ φυςικι παρουςία του προεδρεφοντοσ ςτθν ζδρα τθσ Ιδρφματοσ τθσ
υπό πλιρωςθ κζςθσ. Θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ, αποςτζλλεται από τον Προεδρεφοντα για
υπογραφι μεταξφ των μελϊν, είτε εγγράφωσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω
ψθφιακά υπογεγραμμζνου e-mail ςτα μζλθ τθσ Ειςθγθτικισ που ςυμμετείχαν μζςω
τθλεδιάςκεψθσ. Θ υπογεγραμμζνθ ειςθγθτικι ζκκεςθ υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία.

9.

Σο αναλυτικό υπόμνθμα κακϊσ και τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιςτθμονικά
δθμοςιεφματα είναι προτιμότερο να κατατίκενται ςτον προβλεπόμενο εκ του νόμου
αρικμό αντιτφπων μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι, για παράδειγμα cd ι άλλο
αποκθκευτικό μζςο. Μποροφν επίςθσ να αναρτϊνται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ
θλεκτρονικι πλατφόρμα. Εφόςον ο υποψιφιοσ κατακζςει το αναλυτικό υπόμνθμα
και τα πρωτότυπα επιςτθμονικά δθμοςιεφματα μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι, δεν
δικαιοφται μζλοσ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ ι τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ να
απαιτιςει τθν κατάκεςι τουσ ςε ζντυπθ μορφι, ςε καμία περίπτωςθ. Σα πρωτότυπα
επιςτθμονικά δθμοςιεφματα - εφόςον ο υποψιφιοσ ζχει επιλζξει τθν κατάκεςθ ςε
θλεκτρονικι μορφι -, πρζπει να κατατίκενται και ςε ζνα αντίτυπο ζντυπθσ μορφισ το
οποίο κα βρίςκεται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ και κα είναι ςτθ διάκεςθ όλων των
μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ και τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ που ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω διαδικαςία εκλογισ και κακϋ όλθ τθ
διάρκεια αυτισ. Σα μζλθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ και τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ
δεςμεφονται για τθν τιρθςθ των κανόνων μθ δθμοςιοποίθςθσ και προςταςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων των υποψθφίων, που αφοροφν το περιεχόμενο των ανωτζρω
εγγράφων.

10. Οι διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτα ΣΕΙ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΤΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΣΟ

