
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΑΝΩΤΑΤΗ   ΣΧΟΛΗ  

    ΚΑΛΩΝ   ΤΕΧΝΩΝ 
    ΕΤΟΣ  Ι∆ΡΥΣΕΩΣ  1836 
   Πατησίων  42,  106  82 Αθήνα 

www.asfa.gr 

 

   Ο     Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 

 

Αριθ. Πρωτ.: 1511      Αθήνα, 6 Μαΐου 2019 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών 

Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχοντας υπόψη: 

1) Το άρθρο 15, παρ. 15 του νόµου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 114), 

2) Το άρθρο 18, παρ. 6 του νόµου 4559/2018 «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 

Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 142), 

3) Το άρθρο 52, παρ. 1α του νόµου 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13) 

4) Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 

3255) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 

των µονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισµού και 

ανάδειξης εκπροσώπων των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των 

διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 

Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» 

5) Την υπ’ αριθ. 159165/Ζ1/25-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 

3453) «∆ιαδικασία ανάδειξης των µονοµελών οργάνων διοίκησης των 

Α.Ε.Ι. µέσω εκλογικής διαδικασίας µε ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα 

οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 

114)» 
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6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας 

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), 

7) Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει την 31η 

Αυγούστου 2019, 

αποφασίζει 

 
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων 

της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, µε θητεία τριών (3) ετών. Ηµεροµηνία 

έναρξης της θητείας είναι η 1
η
 Σεπτεµβρίου 2019, ενώ ηµεροµηνία λήξης η 31

η
 

Αυγούστου 2022. 

 

 

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας 
Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 20η 

Ιουνίου 2019, ηµέρα Πέµπτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρα 9:00 

έως 16:00, στην αίθουσα «Π.Πρεβελάκη». 
Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας από τους υποψήφιους 

Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων 

του εκλεκτορικού σώµατος ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα 

επαναληφθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, 21η Ιουνίου 2019, ηµέρα 

Παρασκευή, από ώρα  9:00 έως 16:00, στην ίδια αίθουσα «Π.Πρεβελάκη», 

µεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή 

µεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. 

Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία µε κάλπη, ισοψηφήσουν δύο 

υποψήφιοι, επαναλαµβάνεται η εκλογική διαδικασία µε κάλπη.  

Στην πρώτη άγονη διαδικασία µε κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας 

ή αν δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Εφορευτική Επιτροπή 

υποχρεούται να διεξάγει εκλογική διαδικασία µέσω ηλεκτρονικής ψήφου – το 

αργότερο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από 

την εποµένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας – σε ηµεροµηνία που θα 

ορισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών.  
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Αν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει το 

ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων. 

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τρείς υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν 

τον µεγαλύτερο αριθµό των έγκυρων ψήφων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας 

στην τελευταία εκλόγιµη θέση, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα 21η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή, από ώρα 

9:00 έως 16:00, στην ίδια αίθουσα «Π.Πρεβελάκη», µεταξύ των 

ισοψηφούντων.  

 

 

∆ικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας 
 Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας είναι: 

• Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή 

της υποψηφίας κωλύµατα εκλογιµότητας, και  

• Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου. 

 

 

Υποψηφιότητες-Θητεία 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται προς τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ και οι 

αιτήσεις – υποψηφιότητες κατατίθενται στο κεντρικό Πρωτόκολλο της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Κεντρικό κτήριο ΑΣΚΤ, επί της οδού 

Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα) από τη ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2019 µέχρι και τη 

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και από ώρα 9:00 έως 14:00.  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται: 

i. είτε αυτοπροσώπως µε αίτηση των ενδιαφεροµένων,  

ii. είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση 

eklpryt2019@asfa.gr ή επιστολικά µε συστηµένη επιστολή, µε την 

ένδειξη «Προς τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ, Υποψηφιότητα για τη θέση 

Πρύτανη ή Αντιπρύτανη της ΑΣΚΤ» στην ταχυδροµική διεύθυνση: 

Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα, 

και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ηµεροµηνία υποβολής τους.  

Το εµπρόθεσµο της κατάθεσης αίτησης – υποψηφιότητας 

αποδεικνύεται: 
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 Για την υποβολή υποψηφιότητας αυτοπροσώπως από τον αριθµό 

πρωτοκόλλου της αιτήσεως που δίνεται αµέσως µετά την κατάθεση της. 

 Για την ηλεκτρονική υποβολή, η επιβεβαίωση της παραλαβής της 

υποψηφιότητας γίνεται µε την αποστολή ηλεκτρονικά στον υποψήφιο 

του αντίστοιχου αριθµού πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας. 

Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν λάβει τον αντίστοιχο αριθµό πρωτοκόλλου, 

οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει – πριν τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων – µε τον αρµόδιο διοικητικό 

υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (κ. Νικόλαος 

Καπάτος, 210-3897115),  

 Για την επιστολική υποβολή, η επιβεβαίωση της αποστολής της 

υποψηφιότητας διαπιστώνεται από την σφραγίδα ταχυδροµείου επί του 

φακέλου αποστολής της αίτησης υποψηφιότητας. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να παραιτηθούν µε γραπτή δήλωσή τους έως την 

έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 

Υποψηφιότητες µπορούν να υποβάλουν µέλη ∆ΕΠ πλήρους 

απασχόλησης του Ιδρύµατος, βαθµίδας Καθηγητή (πρώτη βαθµίδα) για τη 

θέση του Πρύτανη και Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή για τη θέση του 

Αντιπρύτανη, υπό την προϋπόθεση ότι τελούσαν σε καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης κατά την προηγούµενη τριετία. 

∆εν µπορούν να είναι υποψήφιοι µέλη ∆ΕΠ που αποχωρούν από την 

υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια 

της προκηρυσσόµενης τριετούς θητείας των ανωτέρω αξιωµάτων. 

Η θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων είναι τριετής και 

υπολογίζεται σε ακαδηµαϊκά έτη. Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017, όπως ισχύει µε την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 4589/2019, σε 

συνδυασµό µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018, η θητεία αρχίζει 

την 1η Σεπτεµβρίου 2019 και λήγει την 31
η
 Αυγούστου 2022. ∆εν 

επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα 

δύο αξιώµατα, ούτε να εκλεγεί στα αξιώµατα του Πρύτανη και του 

Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. 

Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυµβίβαστη µε 

κάθε επαγγελµατική ενασχόληση εκτός του Ιδρύµατος και οι εκλεγέντες δεν 

επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου 
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του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις θέσεις ∆ιευθυντή Π.Μ.Σ., 

Εργαστηρίου, ή και Μουσείου. 

 

 

Εκλεκτορικό Σώµα 
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 ο Πρύτανης 

και οι τρείς Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από σώµα εκλεκτόρων που απαρτίζεται 

από το σύνολο: 

α) των µελών ∆.Ε.Π. του Ιδρύµατος (πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) της ΑΣΚΤ, 

και  

β) των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων 

(δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων) της ΑΣΚΤ. 

Ο αριθµός των έγκυρων ψήφων που λαµβάνει κάθε υποψήφιος 

υπολογίζεται από το άθροισµα: 

� των έγκυρων ψήφων των µελών της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων (µελών 

∆ΕΠ) που ψήφισαν τον συγκεκριµένο υποψήφιο, και  

� των µελών της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόµενου µε τον 

αριθµό των έγκυρων ψήφων των µελών της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων (µελών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών υπαλλήλων) που 

ψήφισαν τον συγκεκριµένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόµενου µε 0,2 και 

διαιρούµενου µε το συνολικό αριθµό των µελών της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων.  

Αν από το παραπάνω άθροισµα των έγκυρων ψήφων προκύπτει 

δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη 

µονάδα, όταν είναι κάτω του µισού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, 

όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. 

Σηµειώνεται ότι στο εκλεκτορικό σώµα συµµετέχουν τα µέλη ∆.Ε.Π. 

(πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως 

του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την 

απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίθετα, δεν συµµετέχουν στο 

εκλεκτορικό σώµα τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικοί 

υπάλληλοι (δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους ή 

τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 
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Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρµόδια 

υπηρεσία προσωπικού της ΑΣΚΤ, δηλ. την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού της ΑΣΚΤ 

και οριστικοποιούνται – εγκρίνονται από τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ είκοσι (20) 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Μετά 

την οριστικοποίηση – έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην 

Εφορευτική Επιτροπή.  

 

 

Ψηφοφορία 
Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και θα διεξαχθεί µε κάλπη, 

ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, την 

προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής. 

Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους 

ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους. 

Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται µε δύο 

ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαµβάνουν τα ονόµατα όλων των 

υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα.  

Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή τους για έναν µόνον από τους 

υποψήφιους σε κάθε ψηφοδέλτιο, δίπλα από το όνοµά του. 

Κάθε υποψήφιος µπορεί – µε γραπτή δήλωση προς την Εφορευτική 

Επιτροπή, το αργότερο δύο ηµέρες πριν από την ψηφοφορία – να ορίσει έναν 

αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στην 

αίθουσα «Π.Πρεβελάκη» όπου θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία.  

 

 

Εφορευτική Επιτροπή 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Πενταµελής 

Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία, 

αποτελούνται από µέλη ∆.Ε.Π. της ΑΣΚΤ. Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται 

από τον Πρύτανη τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα 

της ψηφοφορίας.  

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθµίδας 

αρχαιότερο µέλος ∆ΕΠ.  
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Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφεροµένων, εξετάζει την εκλογιµότητα και ανακηρύσσει τους 

υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών 

από τον ορισµό της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το 

αποτέλεσµα.  

Αν η Εφορευτική Επιτροπή, µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία 

των δύο (2) εργασίµων ηµερών, διαπιστώσει ότι ο αριθµός των υποψηφίων 

Αντιπρυτάνεων είναι µικρότερος από τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων, οι 

εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων µαταιώνονται και επαναπροκηρύσσονται 

εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της διαπίστωσης. Αν εκ 

νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθµός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι 

µικρότερος από τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων, οι εκλογές διενεργούνται 

µε όσους έθεσαν υποψηφιότητα και ο νέος Πρύτανης ορίζει τα πρόσωπα που 

καταλαµβάνουν τις θέσεις που αποµένουν. 

Επίσης, η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρµόδια για την επίλυση 

οποιουδήποτε ζητήµατος προκύπτει κατά τη εκλογική διαδικασία. 

 

 

∆ηµοσιοποίηση προκήρυξης ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών ΑΣΚΤ 
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται σε εµφανές σηµείο στην κεντρική 

ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ (www.asfa.gr), καταχωρείται στον ιστότοπο ∆ι@ύγεια, 

και αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε όλα τα µέλη ∆ΕΠ, 

ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και ∆ιοικητικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ. 

Επίσης, η παρούσα προκήρυξη θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες 

ανακοινώσεων: (α) του κεντρικού κτηρίου της ΑΣΚΤ επί της οδού Πατησίων 

42, 106 82 Αθήνα, και (β) του κτηριακού συγκροτήµατος της ΑΣΚΤ επί της 

οδού Πειραιώς 256, 182 33 Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

Καθηγητής Πάνος Χαραλάµπους 
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Συνηµµένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Υπεύθυνη δήλωση 

 

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρυτανείας ΑΣΚΤ 

Κοσµήτορα ΣΚΤ της ΑΣΚΤ 

Προέδρους των Ακαδ. Τµηµάτων 

Μέλη ∆ΕΠ της ΑΣΚΤ 

Μέλη ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και ∆ιοικητικούς Υπαλλήλους ΑΣΚΤ 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού της ΑΣΚΤ 

Υπεύθυνο για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος 

ΑΔΑ: 61Μ746Ψ8ΝΖ-ΙΤ6
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