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 ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ 

της Πολυτεχνικής Σχολής  

του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του 

Τμήματος 

Μηχανικών Π.Ε.Σ. 

της Πολυτεχνικής Σχολής  

 

και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ κος Δημοσθένης Βουγιούκας, 

Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

έχοντας υπόψη: 

 

− Τις διατάξεις του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ 223/4.11.1997, τ. Α’) περί ίδρυσης του Τμήματος 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

− Τις διατάξεις του Ν.3027/2002 [ΦΕΚ 152/28/06/2002] περί μετονομασίας του 

Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων 

− Τις διατάξεις του   Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013)  «Κατάργηση  Τμήματος, 

ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και 

ανασυγκρότηση  των Σχολών του Πανεπιστημίου  Αιγαίου» 

− Την υπ’ αρ. 5248/17.05.2018 διαπιστωτική απόφαση Πρυτάνισσας με θέμα «Εκλογή 

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου»(ΦΕΚ303/25.05.2018,τ.ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: ΨΘ49469Β7Λ-Δ38) 

− Την υπ. αριθμ. 13178/1.10.2019 διαπιστωτική πράξη Πρυτάνισσας με θέμα: 

«Παραίτηση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ» [ΦΕΚ 828/8.10.2019] 
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− Το γεγονός ότι τον Προέδρο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου κος 

Δημοσθένης Βουγιούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής από την 1/10/2019 μέχρι την 

συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας [31/08/2020] 

− Το υπ. αριθμ.785/31.12.2018 ΦΕΚ εκλογής του κου Θ. Τζουραμάνη Μόνιμου 

Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ στη θέση του Διευθυντή 

του Εργαστήριου «Βάσεις Δεδομένων» του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ 

− Την παραίτηση του κου Τζουραμάνη από το Τμήμα Μηχανικών Π.Ε.Σ λόγω 

διορισμού του στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές Βιοιατρικής του Παν/μιου 

Θεσσαλίας [ΦΕΚ 190/21.12.2019] 

− Τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου», του 

Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α /́04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 84 «Τελικές 

και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α ́ έως Ε ́» και του άρθρου 88 

«Καταργούμενες διατάξεις» του ιδίου νόμου,  

− Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/23.10.1997), 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του 

Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/20.03.2007), σε συνδυασμό με την επιφύλαξη των 

μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 του ν. 4009/11 (ΦΕΚ 

195/τ.Α΄/6.9.2011), 

− Τις διατάξεις του Π.Δ. 319/1999 (ΦΕΚ 304/31.12.1999, τ. Α’) περί ίδρυσης 

εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Π.Ε.Σ της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/ τ.Α΄/2010) περί ενίσχυσης 

της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, 

 

προκηρύσσει 

 

εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου «Βάσεις Δεδομένων» 

του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

με τριετή θητεία και ημερομηνία λήξης την 31η/08/2022. 

Η εκλογή θα διεξαχθεί στις  21  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, από 11:00 π.μ. έως και 

13:00 μ.μ. στην αίθουσα ΜΥΡΤΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των Διευθυντών των Εργαστηρίων, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 29 του ν.4485/2017, καλούνται να υποβάλλουν την 

υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη, 5/11/2019 , έως και την 

Τρίτη, 19/11/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

❖ Αυτοπροσώπως με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στη Γραμματεία του 

Τμήματος (κα Ειρήνη Γραμματικού) 

❖ Με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (gramicsd@aegean.gr). Στην 

περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου. 

[Α] ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 
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Το εκλεκτορικό σώμα για τις εκλογές Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος 

Μηχανικών Π.Ε.Σ απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που μετέχουν στη 

Συνέλευση του Τμήματος, όπου ανήκει το Εργαστήριο του Τμήματος.  

[Β] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του 

άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017), ως εξής: 

Με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το 

Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση 

κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη 

Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της 

προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου 

καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, 

προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, 

η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους 

υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες 

ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας 

ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων. 

[Γ] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου μπορούν να θέσουν μέλη ΔΕΠ, 

πλήρους απασχόλησης, του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Είναι δυνατή η εκλογή 

του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του 

Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους 

συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που 

αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θητείας. 

[Δ] ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική 

διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο πρόγραμμα 

“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ308469Β7Λ-Ω6Ο



 

 

 
 

 

Συνημμένα: 

- Αίτηση Υποψηφιότητας 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

- Πρυτάνισσα 

- Αντιπρυτάνεις 

- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων 

- Γραμματεία  Πολυτεχνικής Σχολής  

- Περιφερειακή Δ/νση Σάμου 

- Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Σάμου (για την οργάνωση της 

εκλογικής διαδικασίας) 

- κα Αγγελική Παριανού  (για  την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό  τόπο 

του Ιδρύματος, της οικείας Σχολής και του Τμήματος)  

ΑΔΑ: Ψ308469Β7Λ-Ω6Ο
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