
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ
 
Προς
- Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες και

Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες/ισσες
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(με μέριμνα των Γραμματειών Τμημάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Κοινοποίηση:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
«Για την εκλογή ενός/μιας εκπροσώπου των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/φοιτητριών και υποψηφίων διδακτόρων/ισσών στη Σύγκλητο 
ακαδ. 2019-2020»

Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ε της παρ.1 του άρθρου 13 του 
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 10 του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Π.Δ. 155/2009, ΦΕΚ Α’ 197) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου: Δομή, λειτουργία και αρμοδιότητες» καλούνται σε 
σύγκληση της Ολομέλειας οι   Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, οι   Μεταπτυχιακές 
Φοιτήτριες και οι Υποψήφιοι/ες  Διδάκτορες/ισσες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, την 4η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 9.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. 
στις αίθουσες τηλεδιάσκεψης* των πανεπιστημιακών μονάδων Μυτιλήνης, 
Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία 
εκλογής  ένος/μίας εκπροσώπου για τη Σύγκλητο, με τον/ην  
αναπληρωτή/ώτρια.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τους φοιτητές/τριες με δικαίωμα 
συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των 
φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, περ.β) του Ν.4485/2017, δικαίωμα συμμετοχής και 
εκλογής  στα όργανα διοίκησης Α.Ε.Ι. έχουν ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των 
οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού 
προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες 
που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών. 



Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη  5 
Νοεμβρίου 2019, στους ίδιους χώρους και την ίδια ώρα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγγραφη κοινοποίηση των τελικών 
αποτελεσμάτων στον υπογράφοντα.

Η Πρυτάνισσα

Καθηγήτρια Χρυσή Βιστιλάκη

*Αίθουσες τηλεδιάσκεψης:
- Μυτιλήνη, κτίριο Γεωγραφίας, 2ος όροφος
- Χίος, Μιχάλων 8, αίθουσα τηλεδιάσκεψης 1
- Σάμος, Σεφέρη 1, σταθμός τηλεδιάσκεψης 1
- Ρόδος, Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, αίθουσα τηλεδιάσκεψης 1
- Σύρος, Κωνσταντινουπόλεως 2, πρώην Α’ Γυμνάσιο, Α.1.6, 1ος όροφος, αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης 2
- Λήμνος, Μητροπολίτου Ιωακείμ 2, Πρώην Επαρχείο, 1ος όροφος, Γραφείο συνεδριάσεων
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