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   Αριθμ. 7748/115 (1)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη νήσο Χρυσή για 

το έτος 2023. 

 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), 

β) του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 228), 

γ) του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπι-
ση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμι-
κά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την 
εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών 
κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και 
αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136) και ειδι-
κότερα των άρθρων 63 και 64 αυτού,

δ) του ν. 5351/1932 «Περί τροποποιήσεων και προσθη-
κών εις τον νόμον ΒΧΜς’ “περί αρχαιοτήτων”» (Α’ 93) και 
του π.δ  9/1932 «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων 
του ν. 5351 ως και των εν ισχύει σχετικών διατάξεων των 
νόμων ΒΧΜΣΤ’, 2447, 491, 4823 και του ΝΑ. της 12/16 

Ιουν. 1926 εις έν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον 
αριθμ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων"» (Α’ 275), 

ε) του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(ν. 4858/2021, Α’ 220), 

στ) του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7), 
ζ) του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α’ 289), 
η) του π.δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς 

Χλωρίδος, και Αγρίας Πανίδος και καθορισμού διαδικα-
σίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών» 
(Α’ 23), 

θ) του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α’ 160),  

ι) του π.δ. 80/1990 «Προστασία του φυτικού γενετικού 
υλικού της χώρας» (Α’ 40),

ια) του ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη βιο-
λογική ποικιλότητα» (Α’ 59), (in situ/ex situ διατήρηση 
αυτοφυών),

ιβ) του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 60), 

ιγ) του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για 
την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 
περιβάλλον-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (Α’ 190), 

ιδ) του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (Α’ 209), 

ιε) του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλ-
λοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Α’ 24), 

ιστ) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 275), 

ιζ) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 285) και ιδίως των άρθρων 2, 4 και 5, της 
παρ. 7 του άρθρου 7, των άρθρων 13, 14 και της παρ. 2 
του άρθρου 27 αυτού, 

ιη) του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - 
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Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 159), 

ιθ) του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 92), και ειδικότερα όσα ορίζονται στην παρ. 5 
του άρθρου 12 αυτού. Ο εν θέματι νόμος αναθεώρησε 
το θεσμικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των πλοίων 
αναψυχής. Οδηγίες και διευκρινίσεις, για την ομοιόμορφη 
εφαρμογή του νόμου από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, 
δόθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με την 
υπ’ αρ. 3342.2.1/01/2014 [ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΟΠ-ΦΧΓ] εγκύκλιο,

κ) του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού 
πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυ-
χής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών 
πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), 

κα) του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευ-
όμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), 

κβ) του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/6925 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 92).

2. Την υπ’ αρ. 86774/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της 
Μαρίας Κοζυράκη στη θέση της Γραμματέως Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834π.ε./ 
5.5.1976 υπουργική απόφαση «Περί χαρακτηρισμού 
περιοχών της Ανατολικής Κρήτης ως Αρχαιολογικών 
χώρων» (Β’ 699), όπως διορθώθηκε με το (Β’ 112/1978) 
«Διόρθωση σφάλματος».

4. Την υπ’ αρ. 9597/12.09.1970 υπουργική απόφαση 
«Περί χαρακτηρισμού τόπων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους» (Β’ 666 ) όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/8607/2735/28.12.1981 υπουργική 
απόφαση «Κήρυξη Χρυσής Νήσου (Γαϊδουρονήσι) 
Ιεράπετρας ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» 
(Β’ 50/1982).

5. Την υπ’ αρ. 166135/13.09.1983 υπουργική απόφα-
ση «Ίδρυση μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων στο νησί 
“Χρυσή” ή “Γαϊδουρονήσι” περιοχής Δήμου Ιεράπετρας» 
(Β’ 562).

6. Την υπ’ αρ. 50743/2017 κοινή υπουργική απόφαση 
«Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρω-
παϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (Β’ 4432).

7. Την υπ’ αρ. 176958/5671/27.07.1985 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «Κανονισμοί λειτουργίας χώρων 
αναψυχής, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημεί-
ων της φύσης».

8. Την υπ’ αρ. οίκ. 114218/1997 κοινή υπουργική από-
φαση «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενι-
κών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 
(Β’ 1016), όπως έχει τροποποιηθεί.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. 3131.1/07/1997 
απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκρι-
ση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος υπ’  αρ. 17 "Για 
τις λεμβουχικές εργασίες"» (Β’  1136) και την υπ’  αρ. 
2133.1/76490/2018/18 όμοια «Έγκριση τροποποίησης 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 “Για τις λεμ-

βουχικές εργασίες”» (Β’ 4931/2018 - διόρθ. σφαλμ. στο 
Β’ 5601/2018).

10. Την υπ’ αρ. 4852/30-09-2009 απόφαση της Γ. Γ. Πε-
ριφέρειας Κρήτης «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου - Γ.Π.Σ.(πρώην ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ιεράπετρας Νομού 
Λασιθίου» (Α.Α.Π. 530).

11. Την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κα-
τάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο-
τήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)» (Β’ 21).

12. Την υπ’ αρ. οικ.146896/2014 κοινή υπουργική από-
φαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης 
των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (Β’ 2878 - διόρθ. σφαλμ. στο 
Β’ 3142).

13. Την υπό στοιχεία 2548 Π.Ε./10.03.2016 απόφαση 
του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Απόφαση για την προ-
στασία και τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της 
νήσου “Χρυσής” Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης» (Β’ 1655).

14. Την υπ’ αρ. 66102/970/23.2.1995 απόφαση του 
Υπουργείου Γεωργίας «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας ανα-
ψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» 
(Β’ 170).

15. Την υπ’ αρ. 2886/142447/2019 «Καθορισμός θα-
λάσσιων περιοχών, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία 
(Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλι-
εία με συγκεκριμένα εργαλεία, πέραν αυτών που έχουν 
καθορισθεί με την 167378/14-5-2007 απόφαση ΥΠΑΑΤ 
(Δ’ 241)» (Δ’ 105 - διόρθ.σφάλμ. στο Δ’ 192).

16. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 23 «Μικρά 
σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών», ο οποίος εγκρί-
θηκε με την υπ’ αρ. 2122/01/2000/11-02-2000 απόφαση 
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύθηκε 
στο (Β’ 231/2000).

17. Την υπό στοιχεία Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋπο-
θέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και 
άλλες διατάξεις» (Β’ 2161) σε συνδυασμό με τον α.ν. 
2520/1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων», όπως ισχύει.

18. Την υπό στοιχεία Ε.Γ.: οικ. 896/21-12-2017 υπουρ-
γική απόφαση «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 
(Β’ 4666).

19. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/ 
25-08-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση 
και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας 
περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δρά-
σης» (Δ’ 617), και ειδικά το άρθρο 9 αυτής.

20. Την υπ’ αρ. 12857/12-07-2022 (ΑΔΑ:61Π746ΜΑΖΤ 
-486, ΑΔΑΜ: 22AWRD010921642 2022-07-13) απόφα-
ση Ανάθεσης του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α. και σε συνέχεια αυτής την από 18-07-2022 
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(22SYMV010975180 2022-07-21) σύμβαση που υπεγρά-
φη μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
(ως αναθέτουσα αρχή) και του αναδόχου, για τις εργασίες 
οριοθέτησης (από βορρά και από νότο) του οικοτόπου 
2250* της νήσου Χρυσή, όπως αυτές μνημονεύονται στο 
άρθρο 2 της σχετικής σύμβασης.

21. Την υπ’ αρ. οικ. 45/01-03-2023 (αρ. εισερχ. Γραφείο 
Γραμματέα 6289/96/2-3-2023) εισήγηση της Επιτροπής 
Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης 
για τη Νήσο Χρυσή.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2023, και συγκε-
κριμένα από 1η Μαΐου 2023 έως 31η Οκτωβρίου 2023:

1. Απαγορεύεται η αποβίβαση επισκεπτών,  καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο και μέσο, από πάσης φύσεως πλοία, 
όπως αυτά ορίζονται από τον ν.  4256/2014 και τον 
ν. 4926/2022 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα, καθώς και από τα μικρά σκάφη του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 23 (Β’ 231/2000), όπως αυτός 
ισχύει σήμερα.

2. Οι επισκέπτες, κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού, 
δύνανται να κάνουν χρήση των παραλιών, όπου και 
όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί, χωρίς όμως να επιτρέ-
πεται η πρόσβαση στην ενδοχώρα του νησιού, ούτε η 
χρήση της σκιάς των θαλασσόκεδρων εντός του επα-
πειλούμενου οικοτόπου, τηρώντας όλους του όρους 
και περιορισμούς που ορίζει η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 (Δ’ 617) κοινή υπουρ-
γική απόφαση και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει τη 
νήσο Χρυσή ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Β’ 1655/2016).

3. Εξαιρούνται των παραπάνω απαγορεύσεων το προ-
σωπικό φύλαξης και εποπτείας, άτομα ή ομάδα ατόμων 
που πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα, κατόπιν 
αδειοδότησης, καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν 
νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί της νήσου.

Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω και η βεβαίωση 
τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων ασκού-
νται βάσει των όσων ορίζονται στους όρους 41, 42 και 
43 της υπό στοιχεία 2548 Π.Ε./10.03.2016 (Β’ 1655) από-
φασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 5 «Έλεγχος-Κυρώσεις» της υπό στοιχεία οίκ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός όρων και περιορισμών 
για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, 
της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή 
και έγκριση Σχεδίου Δράσης» (Δ’ 617).

Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν μέτρα ασφαλείας 
στην θαλάσσια περιοχή της Νήσου Χρυσής ρυθμίζονται 
από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τις κείμε-
νες σχετικές διατάξεις και κατ’ εφαρμογή των όρων της 
παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που 
αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της νήσου 
Χρυσής [υπό στοιχεία 2548 Π.Ε/10-03-2016 (Β’ 1655) 
απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 14 Μαρτίου 2023

Η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   

Ι  

 Αριθμ. 29084 (2)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού συνεδριάσεων/

ψηφοφοριών των εσωτερικών μελών του Συμ-

βουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, για την ανάδειξη των εξωτερικών με-

λών αυτού. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας  υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις»( Α’ 38 ).
2. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές 
Διατάξεις» (Α’ 70).

3. Τον ν.  4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της Ποιότητας, της 
Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως των 
άρθρων 8 έως 12 και 223.

4. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με το «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/
12-08-2020 «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και 
των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650), με την οποία παρατάθη-
κε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής έως τις 31-08-2023.

5. Την υπ’ αρ. 73632/5-08-2022 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό 
Σειράς Αναπλήρωσης και Τομέων Ευθύνης Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων σε Αυτούς» (Β’ 4646).

6. Την υπ’ αρ. 88699/30-09-2022 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Τον ν. 4727/2020  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 184 ).

8. Την υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την 
«Έγκριση του “Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”» (Β’ 4621), όπως ισχύει 
σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
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9. Την υπό στοιχεία Β. Προτερ. 99286/Ζ1/8-08-2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμά-
των και Επικρατείας, σχετικά με τη «Διαδικασία Εκλογής 
των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Θέματα Σχετικά 
με την Εφαρμογή της Ταξινομικής Ψήφου» (Β’ 4211).

10. Την υπό στοιχεία 145114/Ζ1/22-11-2022 εγκύ-
κλιο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά 
με την «Παροχή Διευκρινίσεων για την Εφαρμογή του 
ν. 4957/2022».

11. Το υπό στοιχεία 13152/Ζ1/3-02-2023 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την «Πα-
ροχή Διευκρινίσεων για τις Εκκρεμείς Διαδικασίες Συ-
γκρότησης Συμβουλίων Διοίκησης των Πανεπιστημίων».

12. Την υπ’ αρ. 4/17-03-2023 πράξη (Θέμα 10ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με τον «Καθορισμό Ανώτατου Αριθμού Συνεδριάσεων/
Ψηφοφοριών των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την 
Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών Αυτού, Σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 145114/Ζ1/22-11-2022 Εγκύκλιο του Γενικού 
Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

13. Την ανάγκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
για τη συγκρότηση Συμβούλιου Διοίκησης και την ανα-
δείξει Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων το αργότερο έως τις 
31-08-2023.

14. Την ανάγκη ρύθμισης επιμέρους θεμάτων, σύμφω-
να με τον ν. 4957/2022 (Α’ 141).

15. Την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής.

16. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, αποφασίζει:

Τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που εκλέγονται σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4957/2022 
δύνανται, για την αξιολόγηση και ανάδειξη των Εξω-
τερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4957/2022, να 
πραγματοποιήσουν το μέγιστο τέσσερις (4) συνεδριά-
σεις, στις οποίες μπορούν να προβούν σε έως τρεις (3) 
ψηφοφορίες. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ανάδειξης 
των Εξωτερικών Μελών πρέπει να ολοκληρώνεται το 
μέγιστο εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομη-
νία της πρώτης σύγκλησης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 
10 του ν. 4957/2022, σε συνεδρίαση των μελών Δ.Ε.Π. 
που αναδείχθηκαν ως Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την 
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την ανάδειξη των 
Εξωτερικών Μελών.

Στον μέγιστο αριθμό συνεδριάσεων/ψηφοφοριών συ-
μπεριλαμβάνονται και τυχόν συνεδριάσεις/ψηφοφορί-
ες που δεν υλοποιήθηκαν/απέβησαν άγονες λόγω μη 
συμμετοχής σε αυτές εκλεγμένων Εσωτερικών Μελών, 
παρόλο που προσκλήθηκαν νόμιμα.

Εάν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσε-
ων/ψηφοφοριών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χωρίς να 
έχει επιτευχθεί η ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του 
Συμβουλίου Διοίκησης, η όλη διαδικασία καθίσταται 
άγονη και διενεργείται από την αρχή με εκ νέου έκδοση 
προκήρυξης τόσο για τα Εσωτερικά Μέλη, όσο και για τα 
Εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Τα Εσωτερικά Μέλη επικουρούνται στην όλη διαδικα-
σία από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Ακαδημαϊκών Οργάνων του Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 17 Μαρτίου 2023

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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