
Α.Δ.Α ΒΕΝΔ469Β7Λ-Χ7Ρ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 807 Σάμος, 16.05. 2013 

Προς 
Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Κοινοποίηση:  Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και  Φοιτητικής  Μέριμνας Αναπληρωτή  
Καθηγητή κ. Ν. Σουλακέλλη

Θέμα:  Προκήρυξη  εκλογών  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  του  Τμήματος  Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 
Έχοντας υπόψη: 
 Τη με αριθμ. 1687/1.04.2013 επιστολή του Καθηγητή Σπυρίδωνα Κωτσάκη με θέμα την 

παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  2451/22.04.2013  (ΑΔΑ:  ΒΕΑ8469Β7Λ-6Υ2)  Πράξη  του  Πρύτανη 
Πανεπιστημίου Αιγαίου,  σύμφωνα με την οποία ορίστηκε αντικαταστάτης Προέδρου 
στο  Τμήμα  Μηχανικών  Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών  Συστημάτων  ο 
Αναπληρωτής  Καθηγητής  κ.  Νικόλαος  Σουλακέλλης,  Αντιπρύτανης  Ακαδημαϊκών 
Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής, με θητεία έως την 31.08.2013 

 Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 και 3 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012, τ. Α΄) 
 Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 6α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011, τ. Α΄) 
 Την  απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφοριακών  και 

Επικοινωνιακών  Συστημάτων  (5η/15.05.2013,  Θέμα  2ο  :  Προκήρυξη  εκλογών  για  την 
ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος)
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Εκλογές  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  στο  Τμήμα  Μηχανικών  Πληροφοριακών  και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες 
του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4076/2012. Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία συνεχή 
φορά, σύμφωνα με την αρ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΣΩΓ) εγκύκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

Δυνατότητα υποβολής  υποψηφιοτήτων έχουν μόνον οι  Καθηγητές πρώτης  βαθμίδας  ή  οι 
Αναπληρωτές  Καθηγητές.  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  καθηγητές  των  δύο  πρώτων 
βαθμίδων  ή  δεν  υπάρχουν  υποψηφιότητες,  ο  Πρόεδρος  του  Τμήματος  ορίζεται  από  τη 
Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων καθηγητών του Τμήματος με  προτεραιότητα στις  δύο 
πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012  (ΑΔΑ:  Β4ΘΗ9-ΣΩΓ)  εγκύκλιο  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  Στο 
εκλεκτορικό  σώμα μπορούν  να  συμμετέχουν  διακόπτοντας  την  άδειά  τους  καθηγητές,  οι 
οποίοι απουσιάζουν νομίμως από τη θέση τους ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον 
αυτή  δεν συνεπάγεται  την  αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης  των καθηκόντων τους, 
σύμφωνα με  το  άρθρο  79  παρ.  4  στ΄  του  Ν.  1566/85.  Στην  περίπτωση  αυτή  οφείλουν  να 
καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων έως την 27η Μαΐου 2013. 

Σύμφωνα με  το  άρθρο 48  παρ.  5  του  Ν.  1404/83  και  το  άρθρο 8  παρ.  4  του  Ν.  1268/82  η 
ψηφοφορία  είναι  μυστική  και  εκλέγεται  ο  υποψήφιος  που  συγκέντρωσε  την  απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των ψηφισάντων εκλεκτόρων.  Αν κανείς υποψήφιος δεν 
συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο 
πρώτων σε ψήφους. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι έχει εκλεγεί όποιος συγκέντρωσε τις 
περισσότερους ψήφους. 

Επίσης,  μοναδικός  υποψήφιος  Πρόεδρος  εκλέγεται  εάν  συγκεντρώσει  την  απόλυτη 
πλειοψηφία  των  έγκυρων  ψήφων  των  ψηφισάντων  εκλεκτόρων,  στις  οποίες  δεν 
συνυπολογίζονται εκτός των άκυρων ψήφων και οι λευκές ψήφοι και οι αποχές, σύμφωνα με 
το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-09-2009/τ.Α’). 

Οι  υποψηφιότητες  κατατίθενται  στο  πρωτόκολλο  της  Γραμματείας  του  Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφοριακών και  Επικοινωνιακών Συστημάτων  μέχρι  την 27η Μαΐου 
2013. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Σουλακέλλης

Αναπληρωτής Καθηγητής


