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Προς:
1. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
    Τμήματος  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
2. Τους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές και  τους υποψήφιους διδάκτορες του
    Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
3.  Τα  Μέλη   του  Ειδικού  Τεχνικού  Εργαστηριακού  Προσωπικού  (Ε.Τ.Ε.Π.)  Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Θέμα: Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
            Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Έχοντας υπόψη:

 Την  με  αριθμ.  Φ.120.61/259/Β2/96753(β)/1.9.2009  (ΦΕΚ 
397/07.09.2009,τ.ΥΟΔΔ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία λήγει η θητεία του Προέδρου του Τμήματος 
Μηχανικών  Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών,   Καθηγητή  Σπυρίδωνα 
Κωτσάκη στις 31.08.2011.

 Την  με  αριθμ.  Φ.120.61/259/Β2/96753(β)/1.9.2009  (ΦΕΚ 
397/07.09.2009,τ.ΥΟΔΔ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία λήγει η θητεία του Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος   Μηχανικών  Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών  Συστημάτων, 
Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη στις 31.08.2011.

 Τη διάταξη της παρ. 3  του άρθρου 4 του Ν. 2083/92 όπως ισχύει
 Τη διάταξη του άρθρου 20 Π.Δ. 155/2009 (ΦΕΚ 197/01.10.09 τ. Α΄) «Έγκριση 

του Εσωτερικού  Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
 Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8  του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20.03.2007)
       Τη διάταξη  της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3794/2009
      Το άρθρο 12, παρ.1,2 και 7 του Ν. 1268/82 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
       το αρ. 1 παρ. 4 του Ν. 2188/94
       Το άρθρο 79, παρ. 4 στ΄ του Ν. 1566/85
       Το  άρθρο 9, παρ.3 του Ν. 3443/2006

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο ν τα ι

Εκλογές  για την ανάδειξη Προέδρου και  Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος  και  ο  Αναπληρωτής  Πρόεδρος  του  Τμήματος  εκλέγονται  από Ειδικό  Σώμα 
Εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο:

-  των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
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-  των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων 
του Τμήματος 

-  των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του 
   Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος 

και  των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
του Τμήματος.

Το ποσοστό των ψήφων που θα λάβει κάθε υποψήφιος υπολογίζεται από το άθροισμα των 
ποσοστών που θα λάβει  ο υποψήφιος από καθεμιά από τις  τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, 
τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,55, 0,40 και 0,05 αντίστοιχα 
και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων.  

Ως Πρόεδρος του Τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1268/82 όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92 και τροποποιήθηκε από 
την παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν.2188/94, εκλέγεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής. 
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του 
ανώτατου  ορίου  ηλικίας  κατά  τη  διάρκεια  της  προκηρυσσόμενης  θητείας  των  ανωτέρων 
αξιωμάτων.

Τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να εκλεγούν Πρόεδροι ή Αναπληρωτές 
Προέδρου. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1268/82 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 
του άρθρου 1 του Ν.2188/94 όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ. 1α του άρθρου 9 του 
Ν.3443/06, η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου είναι διετής και μπορεί  
να ανανεωθεί ακόμη μία συνεχή φορά. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο διορίζεται προσωρινός 
Πρόεδρος  μέχρι  ένα  ακαδημαϊκό  έτος  με  απόφαση  της  Συγκλήτου  οπότε  και 
επαναλαμβάνεται η εκλογή. 

Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
σε περίπτωση αδυναμίας του Κοσμήτορα από τον Πρύτανη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Με βάση τις  διατάξεις  του άρθρου 12  παρ.7 του Ν.1268/82,  στο  εκλεκτορικό  σώμα για 
εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να 
συμμετέχουν, διακόπτοντας την άδειά τους πριν τη συγκρότηση του Ειδικού Εκλεκτορικού 
Σώματος, για την  ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, τα μέλη του Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται 
σε εκπαιδευτική άδεια. 

Σε όλα τα μέλη του Ειδικού Σώματος των Εκλεκτόρων αποστέλλονται προσκλήσεις  επτά (7) 
τουλάχιστον  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  από την  ημέρα διεξαγωγής  της  ψηφοφορίας,  με 
ευθύνη της Γραμματείας της Σχολής Θετικών Επιστημών . 

Ως αποστολή προσκλήσεων νοείται η δημοσιοποίηση σχετικής ανακοίνωσης στους πίνακες 
ανακοινώσεων του Τμήματος, η ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ομαδικές λίστες 
και  η ανάρτηση σχετικής  ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  Στην πρόσκληση 
αναφέρονται οι χώροι στους οποίους  θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, και η ακριβής ώρα έναρξης 
και λήξης της ψηφοφορίας. 

Σε  περίπτωση  που  μέλη  του  Ειδικού  Σώματος  των  Εκλεκτόρων,  που  πληρούν  τις 
προϋποθέσεις  να  συμμετάσχουν  στην  ψηφοφορία   με  περισσότερες  από  μία  ιδιότητες, 
υποχρεούνται το πολύ τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή των προσκλήσεων 
να δηλώσουν ενυπόγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος  με ποιά ιδιότητα επιθυμούν να 
ψηφίσουν.  Αν  δεν  δηλώσουν  εμπρόθεσμα  την  ιδιότητα  που  επιθυμούν,  θεωρείται  ότι 
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επιλέγουν εκείνη που εμφανίζει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 8, του Ν. 3549/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. 

 Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται από τον Πρύτανη τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών και αποτελείται από ένα (1) μέλος ΔΕΠ ως Πρόεδρο 
και τέσσερα (4) ακόμη μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη  πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ,  τα 
υπόλοιπα  πρέπει απλώς να έχουν την ιδιότητα του εκλέκτορα.  
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής  πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του 
Αναπληρωτή Καθηγητή, όπου αυτό είναι εφικτό. Για κάθε τακτικό μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής  ορίζεται  και  ένα  αναπληρωματικό  μέλος,  με  τις  ίδιες  ως  ανωτέρω,  συνολικά 
ιδιότητες όπου αυτό είναι εφικτό. 

O Κοσμήτορας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του 
Προέδρου μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Σχολής Θετικών Επιστημών μέχρι την 
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της εκλογής Προέδρου δηλαδή την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 
διεξάγεται η εκλογική διαδικασία για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου με ώρα έναρξης 
την 11:00 και ώρα λήξης εκείνη που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου κατατίθενται στο πρωτόκολλο της 
Σχολής Θετικών Επιστημών την ίδια  ημέρα (29 Ιουνίου 2011), και ώρες 8:00-10:00 
(άρθρο 20, παρ.6  Π.Δ. 155/2009 (ΦΕΚ 197/01.10.09 τ. Α΄).

Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί  στην ανακήρυξη των υποψηφίων,  αποκλείοντας όσους 
έχουν  τυπικό  κώλυμα.  Οι  υποψηφιότητες  ανακοινώνονται  σε  εμφανή  σημεία  στο  χώρο 
διεξαγωγής της ψηφοφορίας

Στο  χώρο  διεξαγωγής  της  ψηφοφορίας  υπάρχουν   τρεις  (3)  κάλπες,  μία  ανά  κατηγορία 
εκλεκτόρων.

Τα  σχετικά   με  τις  λεπτομέρειες  διεξαγωγής  της  ψηφοφορίας  και  καταμέτρησης  των 
ψηφοδελτίων καθορίζοντα κατ΄ αναλογία  προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Π.Δ. 
155/01.10/2009 (ΦΕΚ 197 τ. Α΄)

Με βάση το αποτέλεσμα της καταμέτρησης, η Εφορευτική Επιτροπή είτε ανακηρύσσει ως 
εκλεγέντα στη θέση Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου, τον υποψήφιο που συγκέντρωσε 
την  απαιτούμενη  ως  πλειοψηφία,  είτε  διαπιστώνει  ότι  κανείς  από  τους  υποψήφιους  δεν 
συγκέντρωσε  την  απαιτούμενη  πλειοψηφία,  οπότε  και  επαναλαμβάνει  την  ψηφοφορία 
αμέσως,  ή εάν τούτο  είναι  τεχνικά αδύνατο κατά την κρίση του συγκαλούντος  οργάνου,  
προκηρύσσει την επανάληψή της για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μεταξύ των δύο πρώτων 
κατά σειρά επιτυχίας. 

Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας ψηφοφορίας 
από  οποιονδήποτε  έχει  έννομο  συμφέρον.  Οι  ενστάσεις  εκδικάζονται  αμέσως   από  την 
Εφορευτική  Επιτροπή και  η  απόφασή της  ανακοινώνεται  στον  ενιστάμενο.  Οι  ενστάσεις 
καταχωρούνται στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι φοιτητές που θα  λάβουν μέρος στην ψηφοφορία, ως εκλέκτορες, πρέπει να προσκομίσουν 
το φοιτητικό τους εισιτήριο (πάσο) ή όποιο άλλο στοιχείο  αποδεικνύει τη φοιτητική τους 
ιδιότητα. 

Τέλος  σας  πληροφορούμε  ότι  οι  εκλογές  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  και  Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων θα 
διεξαχθούν σύμφωνα με τα παραπάνω,  για  την εκλογή  Προέδρου στις  28 Ιουνίου 2011 
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ημέρα  Τρίτη  και  για  την  εκλογή  Αναπληρωτή  Προέδρου στις  29  Ιουνίου  2011 ημέρα 
Τετάρτη στην αίθουσα Δόρυσσα (κτήριο Λυμπέρη )  στο Καρλόβασι  Σάμου. 

Ο Κοσμήτορας
Σχολής Θετικών Επιστημών 

Γεώργιος Τσαπόγας 
Αναπληρωτής Καθηγητής
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