
 

 

 

Ρόδος, 12/5/2022 

 Α.Π.:  -42- 

 

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του 

Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 

της  Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας 

υπόψη: 

1. Tο ΦΕΚ 478/18.06.2021 τ’.Υ.Ο.Δ.Δ., στο οποίο δημοσιεύτηκε η εκλογή του Καθηγητή 

Πρώτης Βαθμίδας Ιωάννη Σεϊμένη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2. Το Π.Δ. 316 (ΦΕΚ 223 τ.Α/04.11.1997) περί Ίδρυσης του Τμήματος  

3.  Το υπ΄ αρ Φ.Ε.Κ. 589/05.08.2020 τ’ Υ.Ο.Δ.Δ. εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 

4. Τις διατάξεις του άρθρου    23   του Ν. 4485/2017  (ΦΕΚ Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει από τα άρθρα  97, 127 και 131 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄111) 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1, 2α και 4 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136) 

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 

6. Την υπ’ αριθμ.   153348/Ζ1/15.09.2017    Υ.Α. με θέμα «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 τροποποιήθηκε και 

ισχύει  

7. Την υπ’ αρ.  147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση 
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των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β’ 5364) 

8. 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» 

9. Την με ημερομηνία 02/05/2022 ενημερωτική επιστολή της Προέδρου του Τμήματος 

Μεσογειακών Σπουδών Καθηγήτριας Αικατερίνης Φραντζή 

Προκηρύσσει 

 

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου στο Τμήμα 

Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, με διετή θητεία από 01.09.2022 έως  31.08.2024. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν  την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 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.).  

Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τετάρτη 29.06.2022. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής 

διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται 

ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν 

υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο 

(1/3) των έγκυρων ψήφων.  

Υποψηφιότητα για τη θέση του/της Προέδρου  ή του/της Αναπληρωτή/τριας Προέδρου 

μπορούν να θέσουν πλήρους απασχόλησης  μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 

του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Αν δεν 

υπάρχουν μέλη ΔΕΠ  των δυο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και 

Επίκουρος/ρη Καθηγητής/τρια. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι/ες μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία 

λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης 

θητείας. 

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, 

ο/η Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δυο (2) έτη από τη λήξη της 

δεύτερης θητείας του/της. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου 

για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως και την 

Τετάρτη 08  Ιουνίου 2022 και  ώρα 12:00, στον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών. 
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Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει με αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

Rhodes_Kosmitoras@aegean.gr με κοινοποίηση στην διεύθυνση 

Rhodes_Gram_SAE@aegean.gr  

Η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ιας. 

 

 

Ο  Κοσμήτορας της Σχολής  

[υπογραφή]* 

 

Καθηγητής Ιωάννης  Α. Σεϊμένης 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

- Πρυτάνισσα 

- Αντιπρυτάνεις/ισσες  

- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων 

- Γραμματεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 

- Γραμματεία Τ.Μ.Σ. 

- Καθηγητές/τριες και Λέκτορες του Τ.Μ.Σ. 

- Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Η Υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και υπάρχει στο αρχείο της γραμματείας της Σχολής Ανθρωπιστικών  Επιστημών  
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