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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ
Καρλόβασι, 17.06.2021
Αρ. πρωτ.: 1179
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
έχοντας υπόψη:















Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται το Τμήμα
Μαθηματικών
To ΠΔ. 93/2013 «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη
Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου(ΦΕΚ131/Α’/
5.6.2013)
Τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.2 καθώς και του άρθρου 18, παρ.2 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α’/
04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 6α, του Ν.
4521/2018(ΦΕΚ 38/Α/02.03.2018)
Tη διάταξη της παρ. 6α του άρθρου 19 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/02.03.2018),
Τις διατάξεις των παρ. 6α και 6β του άρθρου 18 του Ν. 4459/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’ /03.08.2018),

Τη με αριθμ. 6437/16.07.2018 Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ 3358/τ. Β’ /10.08.2018, όπως
διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3653/τ. Β’/27.08.2018) με θέμα «Αυτοδίκαιη ένταξη μελών Δ.Ε.Π.
και κατανομή μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών της Μονοτμηματικής
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Τμήματα Μαθηματικών και
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών που προκύπτουν από
01.09.2018 με την κατάτμηση του Τμήματος Μαθηματικών, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του
άρθρου 75, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114)»,
Τη με 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
Την υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 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’ 2358/03.06.2021).
Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 και 84 παρ. 11 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
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Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112),
Την με αρ. 14283/23.07.2020 Διαπιστωτική Πράξη Πρυτάνισσας με θέμα «Εκλογή Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω7Ξ8469Β7Λ-2Φ5) (ΦΕΚ 593/τ.ΥΟΔΔ 06.08.2020)
Το υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10.06.2021 KYA «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωναοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και
ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (ετήσια θητεία) με ημερομηνία λήξης την 31 Αυγούστου
2022.
Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους
αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, από το
σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή 09 Ιουλίου 2021 με ηλεκτρονική ψηφοφορία στα πλαίσια των
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 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 τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 με
ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι και την Πέμπτη 24
Ιουνίου 2021 είτε σε έντυπη μορφή, αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είτε
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση (dmath@aegean.gr), η οποία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Χουσιάδας*
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος
Συνημμένα:
Αίτηση Υποψηφιότητας
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Εσωτερική διανομή:
- Πρυτάνισσα
- Αντιπρυτάνεις/σσες
- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων
- Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σάμου
- κο Νικόλαο Παπαλουκά (για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος
Μαθηματικών)
- Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Μαθηματικών
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