
       

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
         Χίος, 15 / 11 / 2022 
        Αρ. πρωτ.: 31065 
                        
   

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου  
του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού  

της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 12356/18.06.2021 διαπιστωτική Πράξη της Πρυτάνισσας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου εκλογής Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών της 
Διοίκησης (ΦΕΚ 532/09.07.2021, τ. ΥΟΔΔ), 

2. Το άρθρο 26 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.02.2017, τ. Α’) ίδρυσης του 
Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, 

3. Την υπ’ αριθμ. 30309/09.11.2022 διαπιστωτική Πράξη της Πρυτάνισσας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου «Διαπίστωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας 
του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής 
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,  

4.  Την υπ’ αριθμ. 30475/10.11.2022 ενημερωτική επιστολή του   Προέδρου του 
Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού προς της Κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων 
αυτοδυναμίας του Τμήματος και την έναρξη των διαδικασιών εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου,  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4957/2022  (ΦΕΚ Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» 

6. Την υπ΄ αριθμ. 123024/Ζ1/6.10.2022  Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας 
ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των 
Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
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(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα 
συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»  (ΦΕΚ Β’ 5220) 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020)  
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» 

 
Προκηρύσσει 

 
Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Οικονομικής 
και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με διετή θητεία (έως  31.08.2024). 
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία. Το ακριβές χρονικό διάστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα 
καθορισθεί σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και το  Όργανο Διενέργειας 
Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των 
υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) 
θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022) μεταξύ 
των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση είτε καταλαμβάνουν 
την πρώτη (1η) και τη (2η) δεύτερη θέση. Αν εξακολουθεί να υφίσταται 
ισοψηφία στη δεύτερη (2η) θέση, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη 
χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στη 
δεύτερη (2η) θέση και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) 
πρώτων. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, 
ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
(Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022), οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 
τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία 
διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή 
Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν. 

Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών. 

Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή 
Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και 
β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα 
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του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Α.Ε.Ι.). 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το 
αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση 
τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου 
προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής 
κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου 
Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας και 
αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από 
το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του 
Πρύτανη του Α.Ε.Ι. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως τη 
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και 12:00, στην Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 
της Διοίκησης (sed_dean@chios.aegean.gr με κοινοποίηση στο 
sofb_gram@aegean.gr ). 
 
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα 
υποψηφιότητα, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( sofb_gram@aegean.gr ). Η παραίτηση 
υποβάλλεται το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την 
υπογραφή του/ης υποψηφίου/ας. 
   

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
                                          (υπογραφή)* 

Καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου 
 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Αίτηση παραίτησης υποψηφιότητας 

 
Εσωτερική διανομή: 
- Πρυτάνισσα  
- Αντιπρύτανης/ισσα 
- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων 
-Γραμματεία Σχολής Επιστημών της Διοίκησης 
- Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
-Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου (για την σύνταξη εκλογικών καταλόγων) 
- AegeanWebmasters@aegean.gr   (για  την ανάρτηση της προκήρυξης στον 
διαδικτυακό  τόπο του Ιδρύματος και του Τμήματος)  
- Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
 
 
*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης  
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