
  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
          
 Αρ. Πρωτ.: 2751                                                                                                        Σάµος, 24.11.2021 
        
  
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των µελών Ε.ΔΙ.Π. στη 
Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων της Πολυτεχνικής  Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31)  «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου 
Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει 

2. Το Π.Δ. 93/2013  «Κατάργηση  Τµήµατος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση 
Τµηµάτων, ένταξη Τµηµάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση  των Σχολών του 
Πανεπιστηµίου  Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 131) 

3. Την υπ’ αρ. 14372/24.07.2020 Πράξη Πρυτάνισσας εκλογής Προέδρου (ΦΕΚ 
629/14.08.2020 τ. ΥΟΔΔ) 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 παρ.1   του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)  
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπ΄ αριθµ. 144363/Ζ1/01.09.2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας µε θέµα 
«Ζητήµατα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., µετά τη δηµοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114)» 

3. Την υπ΄ αριθµ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. «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.ΔΙ.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).» (ΦΕΚ Β΄ 3255) όπως τροποποιήθηκε 
από την υπ’ αρ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3969) 

4. Την υπ’ αρ. 60944/Ζ1/28.05.2021 Κ.Υ.Α. «Καθορισµός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων των 
µελών ΔΕΠ στη συλλογικά όργανα των Τµηµάτων και Σχολών και των µελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών σε συλλογικά 
όργανα των ΑΕΙ, καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιµέρους ακαδηµαϊκών 
µονάδων τους» (ΦΕΚ Β’ 2358) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄112), 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου από τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. στη   Συνέλευση του 
Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε ετήσια θητεία, µε ηµεροµηνία 
έναρξης την 1η Δεκεµβρίου 2021 και ηµεροµηνία λήξης την 30η  Νοεµβρίου 2022.  
 
Οι εκπρόσωποι των µελών Ε.ΔΙ.Π. Συνέλευση του Τµήµατος  εκλέγονται µε τους 
αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο 
ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, από το σύνολο των µελών της οικείας κατηγορίας 
προσωπικού του Τµήµατος. 
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την  Δευτέρα 20 Δεκεµβρίου 2021, µε ηλεκτρονική ψηφοφορία.  
Το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να 
ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα θα καθοριστεί από τον Διαχειριστή του Οργάνου 
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). 
  
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονική 
ψηφοφορία την Τρίτη 21 Δεκεµβρίου 2021 τις ίδιες ώρες, στους ίδιους χώρους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, µέχρι την 
Παρασκευή 3 Δεκεµβρίου 2021 και ώρα 14:00, στην Γραµµατεία του Τµήµατος  
Μηχανικών Π.Ε.Σ στο email:gramicsd@aegean.gr προκειµένου στη συνέχεια να 
διαβιβαστούν στην εφορευτική επιτροπή.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

Δηµοσθένης Βουγιούκας 
Καθηγητής 

 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 
- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων 
- Περιφερειακή Διεύθυνση Σάµου 
- Τµήµα Μηχανικών Π.Ε.Σ 
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π. Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ 
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