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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα /Κοσμητόρισσας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας 
υπόψη: 
 
1. Το ΠΔ 316/97 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/ 04.11.1997) με θέμα «Ίδρυση – μετονομασία σχολών 

και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο» και τη με αριθμ. 1077/11.12.2017 απόφαση 
του Πρύτανη (ΦΕΚ 4731/τ. Β’ /29.12.2017), με θέμα «Έγκριση λειτουργίας της 
Μονοτμηματικής Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

2. Το με αριθμ. 457/29.07.2014 ΦΕΚ (εκλογή Κοσμήτορα) καθώς και το με αριθμ. 
7660/01.09.2014 πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

4. 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)», 

5. 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 έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, 

6. 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), 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
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εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θητεία τριών (3) ετών, με ημερομηνία έναρξης την 1η 
Σεπτεμβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2021 
 
Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας μπορούν να υποβάλλουν μέλη 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, πλήρους απασχόλησης, της 
οικείας Σχολής, για θητεία τριών (3) ετών.  
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 
Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως 
δύο (2) θητείες συνολικά. 
 
Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή 
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 
 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την Πέμπτη 7 Ιουνίου 
2018, στο Καρλόβασι- Σάμου, από 9:00 έως και 15:00. 
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη την 
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο Καρλόβασι - Σάμου, τις ίδιες ώρες. 
 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής 
ψήφου, αυτή θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι την 
Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.:  
 
1. αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στον Κοσμήτορα 

Θετικών Επιστημών (Γραμματεία Κοσμητείας Θετικών Επιστημών) 
2. με ηλεκτρονική αίτηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

sofsecretariat@samos.aegean.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση που θα 
επισυνάπτεται πρέπει να φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνο από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας.   
Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή 
ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν έχει 
λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου οφείλει και παρακαλείται να 
επικοινωνήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο τηλέφωνο 
2273082025. 

 
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Κοσμήτορα 
2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 
 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
 
 

Ευστράτιος Πρασίδης 
Καθηγητής 
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Εσωτερική διανομή: 
 Πρύτανης 
 Αναπληρώτριες/ωτής Πρύτανη 
 Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
 Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων 
 Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου 
 Γραμματεία Σχολής Θετικών Επιστημών 
 Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών 
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