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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Αθήνα,  12 -02-2020 

 Αρ. πρωτ. 14693 

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων μελών του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4653/20 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του ν. 4653/20 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4653/20 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4653/20 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4653/20 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2, 8, 9 και 14 του ν. 4653/20 (ΦΕΚ 12/Α/24-01-2020). 

7. Την Υπουργική Απόφαση 18135/Ζ1 ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./07-02-2020 «Διορισμός του Προέδρου του 

Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης», με την οποία ορίζεται ως 

Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε., ο Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλής 

Α. Μήτκας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προκηρύσσουμε τέσσερις (4) θέσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), οι οποίες θα καλυφθούν από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή 

αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του μέλους του Ανώτατου 

Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα και Προέδρου 

Τμήματος ελληνικού ΑΕΙ. 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία 

αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή 

αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Για την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων εκτιμώνται το 

επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο και συνεκτιμάται η εμπειρία στη διοίκηση Α.Ε.Ι. 

και σε ζητήματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. 
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Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης κοινοποιείται από τον Πρόεδρο στον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. Αν τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν 

αντιρρήσεις για συγκεκριμένη υποψηφιότητα, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, ο 

υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος 

κατά σειρά υποψήφιος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4653/20, ο Πρόεδρος επιλέγει τα τέσσερα 

μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να έχουν καταλάβει μία από τις έξι (6) πρώτες 

θέσεις του οριστικού πίνακα κατάταξης, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Η υποβολή των παραπάνω εγγράφων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, με 

την αποστολή των συνημμένων αρχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση adipsecretariat@adip.gr. 

To ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση υποβολής 

υποψηφιότητας για μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.». 

 

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Τετάρτη 26/02/2020 και ώρα Ελλάδος 11:59 μ.μ 

 

Η απόφαση θα αναρτηθεί στη diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π. (www.adip.gr) και θα 

αποσταλεί σε όλα τα ΑΕΙ. 

 

O Πρόεδρος της Αρχής 

 

(υπογραφή)* 

 

 

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
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