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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ημ/νία: Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Αρ. πρωτ. ΣΙ 688
Αρ. κεντρ.πρωτ. ΕΚΠΑ:1415008557/16.1.2015

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ),
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄159) και ισχύει, απευθύνει
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
σε όσους ενδιαφερομένους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη θέση
Πρύτανη του Ιδρύματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 15 και παρ. 16 Ν.
4009/2011, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 Ν. 4076/2012, καθώς και στο
άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 4009/2011.
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.
Η αίτηση υποψηφιότητας και τα συνοδευτικά κατά το Νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά είναι δυνατόν
να κατατίθενται στο γραφείο διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών Πρύτανη
ΕΚΠΑ (υπόψη κ.Μ.Βαρδάκη) το οποίο εδρεύει στο γραφείο του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ,
(κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ. 106 81), έως και την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
2015 και ώρα Ελλάδος 14.00:
α) προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο γραφείο του Συμβουλίου Ιδρύματος,
β) με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση με ατομική τους ευθύνη ότι η καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής της από την κ. Μ.Βαρδάκη θα είναι η 2α Φεβρουαρίου 2015 έως τις 14:00
ώρα Ελλάδος,
γ) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvardaki@uoa.gr .
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να απευθύνεται προς την Επιτροπή Διενέργειας των Εκλογών
(βλ. σχετικό υπόδειγμα αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ).
Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν:
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1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
3. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα
εκλογιμότητας.
4. Επιθυμητό είναι να συνυποβληθεί σύντομη περιγραφή στόχων και οραμάτων του υποψηφίου για
το ΕΚΠΑ.
Σημειώνεται ότι:
i.

ανεξαρτήτως όποιου εκ των ανωτέρω μέσων υποβολής υποψηφιοτήτων επιλεγεί, οι υποψήφιοι
θα πρέπει να αποστείλουν οπωσδήποτε και ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mvardaki@uoa.gr), την
αίτηση υποψηφιότητας και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, κάνοντας σαφές στο συνοδευτικό
τους μήνυμα αν θα επιλέξουν μόνο την ηλεκτρονική υποβολή ή αν ακολουθεί και έτερος τρόπος
υποβολής εκ των ανωτέρω (α) και (β) ώστε να τους χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου κατά την
επίσημη υποβολή της υποψηφιότητας τους.

ii.

Σε περίπτωση επιλογής της (γ) μεθόδου υποβολής υποψηφιότητας, η αίτηση και η υπεύθυνη
δήλωση που θα επισυνάπτονται πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου.

iii.

Στις περιπτώσεις επιλογής των μεθόδων (β) και (γ) η επιβεβαίωση της παραλαβής της
υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου
εντός της ορισθείσης προθεσμίας. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει λάβει τον αντίστοιχο αρ. πρωτ.,
οφείλει να επικοινωνήσει πριν τη λήξη υποψηφιοτήτων στα τηλ. 210 3689724 / 210 3689744.

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου α) να αναρτηθεί στον ιστότοπό του και β)
να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περαιτέρω διεθνή προώθηση.
2. Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό της.
3. Α.Ε.Ι. της χώρας.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (www.uoa.gr), την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ιδρύματος
(www.council.uoa.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» και εστάλη και στον ημερήσιο
Τύπο.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Μπερτσιμάς
Καθηγητής ΜΙΤ
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INTERNATIONAL CALL OF INTEREST FOR THE POSITION OF THE RECTOR
OF THE NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS, GREECE

In accordance with provisions of paragraph 16 of Article 8 of Law 4009/2011 (Government Gazette
A΄ 195), as amended by Article 2 paragraph 8 of Law 4076/2012 (Government Gazette A΄ 159),
the President of the Council of the National and Kapodistrian University of Athens,
addresses an
International Call of Interest for the position of the Rector of the
National and Kapodistrian University of Athens, Greece
to those candidates of the international academic community who are qualified for their appointment
of Rector of the Institute according to the provisions of Article 8 paragraph 15 and paragraph 16 of
Law 4009/2011, as amended by paragraph 8 Article 2 of Law 4076/2012, and provisions of
paragraph 2 Article 24 of Law 4009/2011.
Candidates for the position of Rector must be full Professors (grade 1) in a Greek or foreign
University, of Greek citizenship with excellent command of the Greek language, of acknowledged
professional prestige and with significant experience in notable administrative positions.
Applications should be submitted to the administration unit of the Elections Committee, Office of the
University Council (att. Ms Maria Vardaki), University of Athens, 30, Panepistemiou Avenue,
10681, Athens, Greece) until Monday, February 2nd, 2015 at 14:00 (GMT+02:00):
(i) in person by the candidate or by a legally mandated representative to the above-mentioned office
of the University Council
(ii) by registered post (received [NOT postmarked] until the aforementioned deadline) to the Office
of the University Council (attn. Ms Maria Vardaki), University of Athens, 30, Panepistemiou
Avenue, 10681 Athens, Greece. The candidate is responsible for the timely receipt of the application.
(iii) by e-mail to mvardaki@uoa.gr
Applications must be addressed to the Elections Committee (see application form uploaded on
www.uoa.gr website)
Applications must include the following documents:
a. Proof of identity and Greek citizenship (copy of Passport or ID card).
b. Complete CV
d. Statement of legal eligibility.
e. It is highly recommended that the applicant includes a brief statement of proposals and his/her
vision for the University.
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Please note that:
− In case the applicant selects method (i) and (ii) he/she should also send all files electronically to
the mvardaki@uoa.gr .
− In case method (iii) is selected, the attached application and the statement of legal eligibility
should be properly signed.
− In case methods (ii) and (iii) are selected, the confirmation of the receipt of the application will be
made by e-mail sent to the applicant from the account "mvardaki@uoa.gr ". In case the applicant
has not received such confirmation e-mail he/she should contact Ms M.Vardaki (tel. ++30210
3689724) before the aforementioned submission deadline.

Notification:
1. The Ministry of Education and Religion Affairs, in order to be uploaded on the website of the
Ministry and to be forwarded to the European Union Directorate for international dissemination.
2. Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency (HQAA), in order to be uploaded on its
website.
3. Universities of Greece.

This Call of Interest has been uploaded to the Website of National and Kapodistrian University of
Athens (www.uoa.gr), to the UoA Council’s website (www.council.uoa.gr), to the website of
Cl@rity Program and has also been sent to the press.

Please note that in case of inconsistencies between the Greek and the English Call of Interest, the
Greek document prevails.

The President of the Council
of the National and Kapodistrian University of Athens

Dimitris Bertsimas
MIT Professor

