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Προς: την Πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ 

 

Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος 

για τη Διαδικασία προκήρυξης Πρυτανικών Εκλογών στο ΕΚΠΑ 

 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 συζήτησε την 
Διαδικασία προκήρυξης Πρυτανικών Εκλογών και επιθυμεί να ενημερώσει την Ακαδημαϊκή 
κοινότητα του ΕΚΠΑ αλλά και κάθε, κατά το Νόμο, ενδιαφερόμενο για τα κάτωθι: 

 Η διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση 
του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, θα εκδοθεί την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 9:00 π.μ. από τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος και θα απευθύνεται σε όσους ενδιαφερόμενους διαθέτουν τα 
νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη θέση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ. Θα ληφθεί μέριμνα 
από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Ιδρύματος για τη μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης κατά τα οριζόμενα σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ. 

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Συμβουλίου Ιδρύματος και θα 
γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν αποδεδειγμένα παραληφθεί από τη Γραμματεία του ΣΙ έως και 
την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες  θα αναφέρονται στη 
διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να καταθέσουν οπωσδήποτε και ηλεκτρονικά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, την αίτηση 
υποψηφιότητας και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (ανεξαρτήτως από οποιοδήποτε άλλο μέσο 
επιλέξουν για την κατάθεση αυτών, όπως για παράδειγμα ταχυδρομική αποστολή, ιδιοχείρως ή 
δι’ αντιπροσώπου). Σημειώνεται επίσης ότι την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν, 
μεταξύ άλλων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, δήλωση συναίνεσής του για 
ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματός του σε ειδική θέση της κεντρικής ιστοσελίδας του 
Ιδρύματος, υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα 
εκλογιμότητας, ακριβώς όπως αυτά περιγράφονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και 
περιγραφή των βασικών θέσεων και στόχων του υποψηφίου. 

 Τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος θα συναντήσουν σε προσωπική συνέντευξη κάθε εκλόγιμο/η 
υποψήφιο/α για τη θέση Πρύτανη του Ιδρύματος, σύμφωνα με το πόρισμα και την παρουσίαση 
αυτών από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών και τη διαδικασία 
ανάδειξης Πρύτανη, για να διαμορφώσουν γνώμη σχετικά με τα ουσιαστικά προσόντα των 
εκλόγιμων υποψηφίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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 Το Συμβούλιο Ιδρύματος και η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή που θα συγκληθεί, θα καθορίσουν 
περαιτέρω τις ημερομηνίες καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες και θα ενημερώσουν την 
πανεπιστημιακή κοινότητα το συντομότερο δυνατόν κατά το Νόμο. 

 

Εκ μέρους του Συμβουλίου Ιδρύματος, 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 
Δημήτριος Μπερτσιμάς 

Καθηγητής ΜΙΤ 
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