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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθ. Α. Πασχάλης 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 111/12-6-2020 τ. Α΄) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017 τ.Α΄) 

3. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 3255/15-9-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.   

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 νόμου 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/3-8-2018 τ.Α’) 

 

Προκηρύσσει: 

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Α) Θεωρητικής Πληροφορικής Β) Υπολογιστικών 
Συστημάτων και Εφαρμογών και Γ) Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με θητεία από  1-9-2020 έως 31-8-2021 σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις. 
Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 – 13:00 
στην αίθουσα Α56 στον Α’ όροφο του Τμήματός.   
Καλεί τους υποψήφιους  να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος έως την 
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30.  

1. α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο 
Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. 
του Τομέα. β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. γ) 
Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 
θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 
συνολικά. δ) Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., 
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Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.  
2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του 

οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. 
Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον 
Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την 
ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει 
κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της 

3. Η Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών, ανά Τομέα, θα συγκροτηθεί, 
σύμφωνα με οριζόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
την ημέρα της ψηφοφορίας, από τον Πρόεδρο του Τμήματος που είναι και το κατά νόμο 
αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών όργανο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα 
με ισάριθμους αναπληρωτές τους. 

4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων Διευθυντών Τομέων γίνεται με πράξη της  Εφορευτικής 
Επιτροπής μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από τη συγκρότηση της. 

5. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των 
καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, 
μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο 
εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από 
τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την 
αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι 
άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για 
έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται 
ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας 
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους 
υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες 
ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή 
τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση.  

6. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται από τον 
Πρόεδρο στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Γ΄) της Διεύθυνσης Διοικητικού.  

7. Στη συνέχεια ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

8. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις 
λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:  
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, 
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β) προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και εισηγείται τα θέματα για 
τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, 
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, 
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της 
αρμοδιότητας του Τομέα.  

9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται από το 
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα.  

 
 
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                                                                                                              * 
                                                                                                                                            

                                                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο μας 

                                                                                           
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
- Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α, Καθηγητή Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο 
- Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητή Ιωάννη Εμμανουήλ 
- Δ/νση Διοικητικού 
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