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Αριθμ. Πρωτ.:  1262                                                                       Σάμος, 07.07. 2014  
 
 
 
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.  πρωτ.  3765/17.06.2014  διαπιστωτική  πράξη  του  πρύτανη  του 

Πανεπιστημίου  Αιγαίου  κ.  Π.  Τσάρτα,  με  θέμα  την  παραίτηση  του  κ. 
Στέφανου Γκρίτζαλη, Καθηγητή, από τη θέση του Προέδρου του Τμήματος 
Μηχανικών  Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών  Συστημάτων  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  

• Την απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ.συν.28/19.06.2014) με θέμα : «Ορισμός 
Αντικαταστάτη Προέδρου  του  Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών  και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων»  

• 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΄)  

• Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 
• Τις  διατάξεις  του αρ. 48 παρ.5  του Ν.1404/83  και  το αρ.8 παρ.4,εδ.δ  του Ν. 

1268/82 
• Τις διατάξεις του αρ.38 παρ.1 του Ν.3794/2009 



• Την  με  αριθμ.  Φ.122.1/184/16376/Β2/6.02.2013  Υ.Α  (ΦΕΚ  353/19.02.2013  « 
Διαδικασία ανάδειξης  των μονομελών  οργάνων  των ΑΕΙ μέσω  εκλογικής 
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο») 

• Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και  Επικοινωνιακών  Συστημάτων  (11η/07.07.2014,  Θέμα  2ο  :  Προκήρυξη 
εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος) 

 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο ν τα ι 
 

Εκλογές  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  στο  Τμήμα  Μηχανικών 
Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών  Συστημάτων  του  Πανεπιστημίου 
Αιγαίου την 21η  Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 15:00 μ.μ.  
 
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. 1 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. 
Στον  εκλογικό  κατάλογο  για  την  εκλογή  Προέδρου  περιλαμβάνονται  και 
ψηφίζουν  όλοι  οι  Καθηγητές  και  Υπηρετούντες  Λέκτορες  του  Τμήματος  εκτός 
όσων  βρίσκονται  σε  αναστολή  καθηκόντων  ή  αποχή/απαγόρευση  άσκησης 
καθηκόντων.  
 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012 όπως αυτή προστέθηκε 
με την παρ. 16 του αρ. 44 του Ν.4115/2013 (Φ.122.1/184/16376/Β2/6.02.2013 Υ.Α, ΦΕΚ 
353/19.02.2013 « Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω 
εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο»). 
 
Προς ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε  τη σχετική Υ. Α,  η οποία περιγράφει 
επακριβώς την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 5 του Ν. 1404/83 και το άρθρο 8 παρ. 4, εδ. δ 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 11η  Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.  
 
 

Η Αντικαταστάτης Πρόεδρου του Τμήματος 
 
 
 

Αμαλία Πολυδωροπούλου 
 

Καθηγήτρια 
 


