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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
 

υποβολισ υποψθφιοτιτων για το αξίωμα του Πρφτανθ 
 του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

 
Ο ΠΡΤΣΑΝΘ  

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ: 

α) των άρκρων 11,12 και 448 του ν. 4957/2022 «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: 
Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία και 
λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 141), 

β) των άρκρων 75 ζωσ 79 του  ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ 
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» 
(Αϋ 184), 

γ)   του άρκρου 66 του ν. 4917/2022 (Α’ 67) όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 66 του4950/2022 
    (Αϋ128), 

2. Σθν υπϋαρικμ.131955/Η1/03.08.2018 (ΤΟΔΔ 465) διαπιςτωτικι πράξθ εκλογισ Πρφτανθ και τριϊν (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων. 

3. Σθν υπϋαρικμ. 23663/22.08.2022 Προκιρυξθ για τθν εκλογι των Εςωτερικϊν Μελϊν του υμβουλίου 
Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (ΑΔΑ:6ΦΔΝ469Β7Θ-ΓΘ9). 

4. Σθν υπϋαρικμ. 23670/22.08.2022 Διεκνι Δθμόςια Πρόςκλθςθ ανάδειξθσ των Εξωτερικϊν Μελϊν του 
υμβουλίου Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (ΑΔΑ:ΨΞ9Τ469Β7Θ-ΨΒΔ). 

5. Σο από 30.09.2022 Πρακτικό τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ με κζμα «Τποβλθκείςεσ 
υποψθφιότθτεσ – εξζταςθ των προχποκζςεων εκλογιμότθτασ των υποψθφίων – ανακιρυξθ των 
υποψθφίων». 

6. Σο από 24.10.2022 Πρακτικό Εκλογισ τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ για τθν ανάδειξθ των 
Εςωτερικϊν Μελϊν του υμβουλίου Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

7. Σο υπϋαρικμ. 5567/11.11.2022 ζγγραφο των Εςωτερικϊν Μελϊν του υμβουλίου Διοίκθςθσ του 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων με κζμα «Εκλογι Εξωτερικϊν Μελϊν υμβουλίου Διοίκθςθσ του 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων». 

8. Σο υπϋαρικμ. 5795/11-11-2022 Διαπιςτωτικι Πράξθ Πρφτανθ με κζμα: «υγκρότθςθ του υμβουλίου 
Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων» (ΑΔΑ:94ΝΧ469Β7Θ-90Π). 
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Σθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων για το αξίωμα του 

Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 4957/2022.  

 

Θ κθτεία του Πρφτανθ λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου 2026. 

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
 
Δικαίωμα υποβολισ υποψθφιότθτασ για το αξίωμα του Πρφτανθ ζχουν τα εςωτερικά μζλθ του 

υμβουλίου Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.  

Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων αναδεικνφεται ζνασ (1) εκ των εςωτερικϊν μελϊν του 

υμβουλίου Διοίκθςθσ (.Δ.).  

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ  

 

1. Οι υποψιφιοι που επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για το αξίωμα του Πρφτανθ κα πρζπει να 

υποβάλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ, από 19/11/2022 ζωσ 05/12/2022, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00, 

αποκλειςτικά θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ gramsyg@uoi.gr. 

Θ ιδιότθτα του Πρφτανθ είναι αςυμβίβαςτθ με κάκε επαγγελματικι εναςχόλθςθ εκτόσ του Α.Ε.Ι. Θ 

φπαρξθ αςυμβίβαςτου ελζγχεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του Πρφτανθ και αν διαπιςτωκεί θ 

φπαρξθ τζτοιου, ο Πρφτανθσ παφεται από το .Δ. Ο Πρφτανθσ μπορεί να κατζχει παράλλθλα τθ κζςθ 

Διευκυντι Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, Ξενόγλωςςου Προγράμματοσ πουδϊν, 

Πανεπιςτθμιακοφ Εργαςτθρίου, Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ, Πανεπιςτθμιακοφ Μουςείου και 

Ερευνθτικοφ Ινςτιτοφτου. 

2. Θ υποψθφιότθτα κάκε ενδιαφερόμενου εςωτερικοφ μζλουσ ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από:  

α) τεκμθριωμζνθ πρόταςθ του υποψθφίου με το προτεινόμενο ςχζδιο ανάπτυξθσ του  Α.Ε.Ι. ςε τοπικό, 

εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, ςφμφωνα με τθν ιδιαίτερθ φυςιογνωμία και τθν αποςτολι του 

Α.Ε.Ι. κατά τθν προκθρυςςόμενθ κθτεία, το οποίο περιλαμβάνει τουσ τομείσ: αα) ακαδθμαϊκισ πολιτικισ, 

και ειδικότερα τθσ εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ πολιτικισ, αβ) διά βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ, αγ) 

εξωςτρζφειασ και διεκνοποίθςθσ του Α.Ε.Ι., αδ) ςφνδεςθσ με τθν κοινωνία και τθν οικονομία και 

ενίςχυςθσ τθσ καινοτομίασ και αε) αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του ακαδθμαϊκοφ περιβάλλοντοσ του 

Α.Ε.Ι. και  

β) κατάλογο των μελϊν Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ (Δ.Ε.Π.), τθσ βακμίδασ του Κακθγθτι ι 

Αναπλθρωτι Κακθγθτι, πλιρουσ απαςχόλθςθσ του Α.Ε.Ι., που προτείνονται από κάκε υποψιφιο να 
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αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρφτανθ, κακϊσ και τουσ τομείσ ευκφνθσ που προτείνεται να τουσ 

ανατεκοφν, οι οποίοι δφνανται να αφοροφν ςε κζματα ακαδθμαϊκά, φοιτθτικισ μζριμνασ, ζρευνασ και 

καινοτομίασ, διά βίου μάκθςθσ, οικονομικϊν, ανάπτυξθσ, διοικθτικϊν υποκζςεων και διεκνϊν ςχζςεων 

και εξωςτρζφειασ. Ο αρικμόσ των υποψιφιων Αντιπρυτάνεων δεν δφναται να υπερβαίνει τουσ τζςςερισ 

(4). 

 3. Δεν επιτρζπεται να προτακοφν ωσ υποψιφιοι για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ: α) μζλθ Δ.Ε.Π., τα 

οποία αποχωροφν από τθν υπθρεςία λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ κθτείασ τθσ κζςθσ που προκθρφςςεται, β) μζλθ Δ.Ε.Π. που ζχουν διατελζςει ςτο αξίωμα του 

Πρφτανθ για τουλάχιςτον δφο (2) κθτείεσ ςτο ίδιο ι άλλο Α.Ε.Ι., γ) μζλθ Δ.Ε.Π. που ζχουν διατελζςει ωσ 

εςωτερικά μζλθ του .Δ. για τουλάχιςτον δφο (2) πλιρεισ κθτείεσ ςτο ίδιο ι άλλο Α.Ε.Ι., δ) μζλθ Δ.Ε.Π. 

που ζχουν διατελζςει τουλάχιςτον μία (1) κθτεία ωσ εςωτερικά μζλθ του .Δ. και τουλάχιςτον μία (1) 

κθτεία ςτο αξίωμα του Πρφτανθ, ε) μζλθ Δ.Ε.Π. που ζχουν διατελζςει ακροιςτικά τουλάχιςτον τρεισ (3) 

κθτείεσ ςτα αξιϊματα του Πρφτανθ και του Αντιπρφτανθ.  

4. Οι Αντιπρυτάνεισ ζχουν κθτεία παράλλθλθ με αυτιν του Πρφτανθ. Θ ιδιότθτα του Αντιπρφτανθ είναι 

αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα του εςωτερικοφ μζλουσ υμβουλίου Διοίκθςθσ του Α.Ε.Ι., του Κοςμιτορα, 

του Προζδρου Σμιματοσ και του Διευκυντι Σομζα, κακϊσ και με κάκε επαγγελματικι εναςχόλθςθ εκτόσ 

του Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.). Θ φπαρξθ αςυμβίβαςτου ελζγχεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ κθτείασ του Αντιπρφτανθ. Οι Αντιπρυτάνεισ δφνανται να κατζχουν παράλλθλα τθ κζςθ Διευκυντι 

Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, Ξενόγλωςςου Προγράμματοσ πουδϊν, Πανεπιςτθμιακοφ 

Εργαςτθρίου, Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ, Πανεπιςτθμιακοφ Μουςείου και Ερευνθτικοφ Ινςτιτοφτου. 

 

 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ 

 

1. Ο υπθρετϊν Πρφτανθσ, προςκαλεί τουσ υποψθφίουσ για τθν παρουςίαςθ των προτάςεϊν τουσ ςτα 

υπόλοιπα μζλθ του .Δ. και ςτθ φγκλθτο του Α.Ε.Ι., μεριμνά για τθ δθμοςίευςθ των προτάςεϊν τουσ και 

τουσ καλεί ςε ανοικτι ακρόαςθ από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ςτθν οποία δφνανται να ςυμμετζχουν 

και οι υποψιφιοι για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ. Θ διαδικαςία ακρόαςθσ και αξιολόγθςθσ των 

υποψθφίων και των προτάςεων δεν δφναται να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, οι οποίεσ 

υπολογίηονται από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων.  

2. Σα μζλθ του .Δ. αξιολογοφν τα διοικθτικά, ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά προςόντα των υποψθφίων, τισ 

προτάςεισ αναπτυξιακϊν ςχεδίων που υποβλικθκαν και τα αντίςτοιχα προςόντα των υποψιφιων 

Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψιφιο. Μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 

υποψθφιοτιτων, με απόφαςθ του .Δ., που λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και πλειοψθφία οκτϊ 

ενδεκάτων (8/11), εκλζγεται ο Πρφτανθσ μεταξφ των υποψθφίων. Αν δεν επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ 

πλειοψθφία, θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε απαιτείται θ 
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πλειοψθφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ πλειοψθφία, θ διαδικαςία 

επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε απαιτείται θ απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου 

των μελϊν. Αν κανείσ υποψιφιοσ δεν λάβει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται 

μεταξφ των δφο (2) πρϊτων ςε ψιφουσ υποψθφίουσ. Αν ςτθ δεφτερθ κζςθ ιςοψθφοφν δφο (2) 

υποψιφιοι, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόςον το αποτζλεςμα παραμζνει το ίδιο, διενεργείται 

κλιρωςθ μεταξφ αυτϊν που ιςοψιφθςαν.  

3. Αν υπάρχει μόνο ζνασ (1) υποψιφιοσ εκ των εςωτερικϊν μελϊν για το αξίωμα του Πρφτανθ, για τθν 

εκλογι του απαιτείται κατ’ ελάχιςτον πλειοψθφία οκτϊ ενδεκάτων (8/11). Αν δεν ςυμπλθρωκεί θ 

απαιτοφμενθ πλειοψθφία του πρϊτου εδαφίου από τα μζλθ του .Δ., ο υποψιφιοσ δεν εκλζγεται 

Πρφτανθσ και επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία υποβολισ υποψθφιοτιτων για το αξίωμα του Πρφτανθ 

από τθν αρχι. Για τθν εκλογι του Πρφτανθ ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ ςυγκζντρωςθ τθσ 

απόλυτθσ πλειοψθφίασ του ςυνόλου των μελϊν του .Δ. 

 

 Δ. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

 Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Κεντρικι Ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ και να καταχωριςκεί ςτο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 

 

υνημμένα: 

  χζδιο Αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 

 

 

Κοινοποίηση: 
- Τ.ΠΑΙ.Θ.(protocol@minedu.gov.gr) 
- Μζλθ υμβουλίου Διοίκθςθσ 
- Γραμματεία Πρυτανείασ 
- Γραμματεία Πρυτανικοφ υμβουλίου 
- Γραμματεία υγκλιτου  
- Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 

Ο  
ΠΡΤΣΑΝΘ 

 
 
 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΑΛΜΠΑΝΘ 
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ΑΙΣΗΗ 
ΕΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………  
 
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………  
 
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:………………………………………  
 
ΘΜΕΡ. ΓΕΝΝΘΘ:………………………………..  
 
ΙΔΙΟΣΘΣΑ:………………………………………………  
 
Α.Δ.Σ.:…………………………………………………..  
 
ΣΘΛ.:……………………………………………………..  
 
Email:…………………………………………………….  
 
 
 
Θέμα: Τποψθφιότθτα για το αξίωμα του Πρφτανθ 
του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

ΠΡΟ 

ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟ 

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Με τθν παροφςα αίτθςθ: 

 Τποβάλλω υποψθφιότθτα για το αξίωμα του 

Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ςτο πλαίςιο 

τθσ με αρικμ.πρωτ. 5930/18-11-2022 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

υποβολισ υποψθφιοτιτων για το αξίωμα του 

Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.  

 

 

 

 

Ιωάννινα, ……./…….../2022 

 

 

 

Ο Αιτϊν 
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