
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

Μυτιλήνη, 28.03.2018 

Αρ. Πρωτ.: 1958 

  

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει 

2. Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 

Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ  

3. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) 

διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το 

Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις» του Ν.4485/2017 

(ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

5. Την υπ΄ αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας με 

θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 

4485/2017 (Α΄ 114)» 

6. Την υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. «Τρόπος διεξαγωγής των 

εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των 

Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 

114).» (ΦΕΚ Β΄ 3255) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112), 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, με ημερομηνία έναρξης 
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των θητειών την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 

2022. 

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η 

κείμενη νομοθεσία, με φυσική κάλπη, την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 από 9:00 έως 

και 15:00 σε χώρους που θα ορίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με 

φυσική κάλπη την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 , τις ίδιες ώρες, στους ίδιους χώρους, 

καθώς, λόγω της νησιωτικής διασποράς των Μονάδων του Ιδρύματος, η 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν δύναται να εκδώσει οριστικά αποτελέσματα 

αυθημερόν, αφού για τούτο απαιτείται η συγκέντρωση και ο έλεγχος όλων των 

ψηφοδελτίων που θα της αποστείλουν οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, 

συνεπώς η επαναληπτική ψηφοφορία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω 

ηλεκτρονικής ψήφου, αυτή θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

Α. Υποψηφιότητες 

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. 

πρώτης βαθμίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Υποψηφιότητα για τις τέσσερις (4) θέσεις των Αντιπρυτάνεων μπορούν να 

θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου πρώτης βαθμίδας ή της 

βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή. 

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη 

έχουν όσοι και όσες τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο 

διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. 

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και υποψήφιες μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν 

από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη 

διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.  

 

Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα 

δυο αξιώματα. 

 

Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη 

συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη.  

 

Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα 

αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες 

συνολικά. 

 

ΑΔΑ: 6Χ0Α469Β7Λ-ΩΝΩ



Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το 

αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση 

τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.  

 

Η ιδιότητα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε 

επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. 

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρύτανη του Ιδρύματος. Οι 

ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους, 

μέχρι τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 16:00:  

1. Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στον 

Πρύτανη του Ιδρύματος (Γραφείο Πρυτανείας, Κτήριο Διοίκησης, 2ος 

όροφος, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη). 

2. Με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πρύτανης Πανεπιστημίου 

Αιγαίου Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος 

Πανεπιστημίου, 81131 Μυτιλήνη, με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη 

θέση Πρύτανη/Αντιπρύτανη)». Το εμπρόθεσμο της αίτησης αποδεικνύεται 

από τη σφραγίδα ταχυδρομείου κατά την αποστολή. 

3. Με ηλεκτρονική αίτηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

PritanikesEkloges2018@aegean.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η 

υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την 

υπογραφή του υποψηφίου. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να 

γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του/της υποψηφίου/ας.  

 

Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή 

ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν 

λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να 

επικοινωνήσει, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στο 

τηλέφωνο του Γραφείου Πρύτανη: 22510.36012. 

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της 

υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας 

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 

 

Β. Ευθύνη Διεξαγωγής Ψηφοφορίας 

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 6-9 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017.  

 

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση του 
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Πρύτανη τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της 

ψηφοφορίας. 

 

Γ. Εκλογικοί κατάλογοι 

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 

απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων) και από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των 

διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου 

απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση 

άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της 

δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

 

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία 

προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι την Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών 

Υποθέσεων και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.  

 

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την 

ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.  

 

Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή.  

 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

 

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης 

 

 

 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Υπεύθυνη δήλωση 

 

Εσωτερική διανομή: 

- Αναπληρώτριες Πρύτανη, Αναπληρωτή Πρύτανη 

- Κοσμήτορες Σχολών, Κοσμητόρισσα Σχολής 

- Πρόεδροι Τμημάτων 

- Μέλη Δ.Ε.Π.,  

- Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικοί υπάλληλοι 

- Γενικές Διευθύνσεις 

- Κεντρικές και Περιφερειακές Διευθύνσεις 
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- Γραμματεία Συγκλήτου 

- Γραφείο Πρυτανείας 

- Νομικός Σύμβουλος 

 

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης  

Τμήμα Α’ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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