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ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Εκλογή εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη  Σύγκλητο  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Η Πρυτάνισσα  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. 127425/Ζ1/26.07.2018    «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου»  του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ) 
(ΑΔΑ:6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2β και 4 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136) 
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις»

5. 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,

6. Την υπ’ αρ.   147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των 
Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
(ΦΕΚ Β’ 5364)

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25810/23.11.2021 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 
εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων  
στη  Σύγκλητο  του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 99Ψ1469Β7Λ-4ΩΞ)
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8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25709/22.11.2021  απόφαση Πρυτάνισσας με θέμα 
«Έγκριση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. 
στη  Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

9. Την υπ’ αρ. 26736/01.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΔΓ469Β7Λ-501)   απόφαση Πρυτάνισσας 
με θέμα «Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη 
εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και διοικητικών υπαλλήλων  
στη  Σύγκλητο  του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

10. Την από 1/12/2021  απόφαση της   Τριμελούς .Εφορευτικής Επιτροπής για τον 
ορισμό Διαχειριστή του Ο.Δ.Ε. 

11. Την από 2/12/2021  απόφαση της   Τριμελούς .Εφορευτικής Επιτροπής για την 
ανακήρυξη υποψηφίων 

12. Το υπ’ αρ.  28871/14.12.2021 πρακτικό εκλογής της τριμελούς .Εφορευτικής 
Επιτροπής από το οποίο προκύπτει το αποτέλεσμα της εκλογής εκπροσώπου   
των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη   Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

την εκλογή του Παναγιώτη Κάργα του  Γεωργίου, ως τακτικού μέλους, 
 
εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε..Π. στη  Σύγκλητο  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
διετή θητεία (έως 30.11.2023)

Η Πρυτάνισσα

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Εσωτερική διανομή:
1. Γραμματεία Συγκλήτου
2. Ενδιαφερόμενος
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