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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 143869/Ζ1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 138389/Ζ1/
13-10-2020 απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για
το χρονικό διάστημα που υφίσταται κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού SARS-COV-2.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 της από
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), το οποίο κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 120 του
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
3. Τις διατάξεις του ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και
τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 συντακτικής
αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών»
(Α’ 308).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
5. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη»
(Β’ 3297).
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8. Την υπό στοιχεία 138389/Ζ1/13-10-2020 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας για
την ανάδειξη Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για το χρονικό διάστημα που υφίσταται κίνδυνος
διασποράς κορωνοϊού SARS-COV-2» (Β’ 4505).
9. Την από 20.10.2020 εισήγηση της Συγκλήτου της
Ακαδημίας Αθηνών δυνάμει της οποίας ζητείται η τροποποίηση της υπό στοιχεία 138389/Ζ1/13-10-2020 απόφασης προκειμένου να οριστεί ότι αρμόδιο όργανο για την
ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Γενικού
Γραμματέα είναι το Προεδρείο της Ακαδημίας, το οποίο
διενεργεί και κάθε άλλη αναγκαία προπαρασκευαστική
ή διαδικαστική ενέργεια για τη διεξαγωγή της εκλογικής
διαδικασίας.
10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/532/143855/Β1 βεβαίωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
την οποία από την εν θέματι υπουργική απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθώς με αυτήν ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την
ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Γενικού
Γραμματέα το Προεδρείο της Ακαδημίας, το οποίο διενεργεί και κάθε άλλη αναγκαία προπαρασκευαστική ή
διαδικαστική ενέργεια για την διεξαγωγή της εκλογικής
διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 138389/Ζ1/13-10-2020
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Γενικού Γραμματέα
της Ακαδημίας Αθηνών για το χρονικό διάστημα που
υφίσταται κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού SARS-COV-2»
(Β’ 4505) ως προς την παρ. 1 του άρθρου 3 ως εξής:
«Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον ν. 4398/1929 και τον Εσωτερικό
Κανονισμό της Ακαδημίας, πλην όμως ως αρμόδιο όργανο για τη διαδικασία ανακήρυξης των υποψηφίων για
το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα ορίζεται το Προεδρείο
της Ακαδημίας Αθηνών, λόγω των έκτακτων αναγκών
που έχουν διαμορφωθεί από τον κίνδυνο διασποράς
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του κορωνοϊού SARS-COV-2. Το Προεδρείο δύναται να
διενεργεί κάθε προπαρασκευαστική ή διαδικαστική
ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της
εκλογικής διαδικασίας του Γενικού Γραμματέα, την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, του ν. 4398/1929 και του
Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας. Το Προεδρείο
καθορίζει την ημέρα και ώρα κατά την οποία θα λάβει
χώρα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Γενικού
Γραμματέα, και γνωστοποιεί αυτή με κάθε πρόσφορο
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μέσο προς τους εκλογείς και μεριμνά για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον επίσημο ιστότοπο της
Ακαδημίας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
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