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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πάτρα, 29 Ιουνίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 40^ Ο 12θ5@2

ΠΡΟΣ τους: · Διευθυντές Τομέων Τμήματος Μαθηματικών
• Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μαθηματικών
• Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών

• Επίκουρους Καθηγητές (μόνιμους και επί θητεία) του Τμήματος 
Μαθηματικών,

•Υπηρετοΰντες Λέκτορες του Τμήματος Μαθηματικών

ΕΝΤΑΥΘΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04-08-2017),
2. την αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Θ. με θέμα: 
«Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕ.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 44θ5/2Ο17 (Α' 

Π4)»

2. την αριθ. 153348/Ζ1/2017 (ΦΕΚ Β' 3255/15-09-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 
οργάνων των ΑΕ.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 ΑΕ.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017» και

3· τις διατάξεις των παραγράφων 6α και 6β του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 
Α'142/03-08-2018)
4· τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4692 (ΦΕΚ ιιι/Α' /12-06-2020))

Αποφασίζει
την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη νέων Διευθυντών στους Τομείς:
1. Θεωρητικών Μαθηματικών,
2. Εφαρμοσμένης Ανάλυσης,

3· Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας και

4· Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής.



Η θητεία των νέων Διευθυντών αρχίζει από 01/09/2020 και λήγει σας 31/08/2021.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 20'ΐ Ιουλίου 
2020, ημέρα Δευτέρα από ώρα 09:00 έως 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017

Παράνοαωος ι
«α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη 

βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (ι) 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.Ε1, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή 
ΠΜΧ, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου».

Παράνραφος 2

«Ηπροκήρυξη τωνεκλογώνγιατην ανάδειξη Διευθυντή Τομέαγίνεταιαπότον Πρόεδρο 
του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος 
Διευθυντή».

Παράγραφος 3 (όπως αντικαταστάθηκε από το άοθοο 08 του Ν. 4βΡ2 ίΦΕΚ ιιι/Α' Ζ12- 
06-2020))
«Το σώμα των 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, εφόσονη 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 τιςπερισσότερες 

έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 153348/Ζ1 Απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/Β715-θ9-20ΐ7), οι 
υποψηφιότητες υποβάλλονται στο όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των 
εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα.

Αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή Τομέα, υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους, στην Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών 



μέσω της Γραμματείας, έως την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Πρύτανεως
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών & Διοικητικών Υποθέσεων
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραμματεία Πρύτανη


