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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(συνεδρία αριθμ. 1272/2-10-2012)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, 

τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 

των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

2 παραγρ. 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012, τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  13  της  Υπουργικής  Απόφασης 

αριθμ.Φ.122.1/764/112039/Β2/21-09-2012 (Φ.Ε.Κ. 2564/21-09-2012, τ.Β΄)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Προσκαλεί  τους  ενδιαφερόμενους  για  την  ανάδειξή  τους  ως  Εξωτερικά  Μέλη του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως 

και την  25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 
14.00 μ.μ.
Τα υποψήφια μέλη πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην περίπτωση 

α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ.Α΄),  

όπως αυτό  τροποποιήθηκε  με  την  περίοδο  α΄  της  παραγράφου  4  του  Ν.4076/2012 

(Φ.Ε.Κ.159/10-08-2012, τ.Α΄).

Ειδικότερα,  για  την  εκλογή  εξωτερικού  μέλους  απαιτείται  η  ευρεία  αναγνώριση  του 

υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες.  Ο υποψήφιος θα πρέπει  να 
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διαθέτει  αυξημένα  τυπικά  προσόντα  και  τουλάχιστον  πτυχίο  ημεδαπού  ή 

αναγνωρισμένου  αλλοδαπού  Ανωτάτου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος.  Η  προϋπόθεση 

κατοχής  πτυχίου  για  κατάληψη θέσης εξωτερικού  μέλους  του  Συμβουλίου  δεν  ισχύει 

προκειμένου  περί  γνωστικών  αντικειμένων  εξαιρετικής  και  αδιαμφισβήτητης 

ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η λήψης αυτού.

Κωλύονται  να  εκλεγούν  ως  εξωτερικά  μέλη  πρόσωπα  τα  οποία  είχαν  οποιαδήποτε 

οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την τελευταία 

πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία Καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι 

Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα 

από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  την  αίτηση  υποψηφιότητάς  τους 

προσωπικά,  μέσω  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου,  ηλεκτρονικά  μέσω  του 

ηλεκτρονικού  πρωτοκόλλου  ή  επιστολικά,  στην  Πρυτανεία  (Τμήμα  Πρωτοκόλλου 

Διεκπεραίωσης και Αρχείου),  μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και μέχρι ώρα 
14.00 μ.μ., όπως προαναφέρθηκε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Επιστολή εκδήλωσης και αιτιολόγησης του ενδιαφέροντος εκλογής στο Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 Για το Πρυτανικό Συμβούλιο
 

Εσωτερική διανομή:
-Προϊστάμενο Γραμματείας
-Γραμματεία Συγκλήτου
-Πρυτανικό Συμβούλιο
-Δ/νση Διοικητικού
-Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Ο 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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