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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Μυτιλήνη, 14/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 53
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου
Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει
2. Το Π.Δ. 93/2013 «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση
Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 131)
3. Την υπ’ αρ. 6274/11.07.2018 Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη εκλογής Κοσμήτορα
της Σχολής Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 429/27.07.2018, τ. ΥΟΔΔ),
4. Τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 84 παρ. 11 και 12 του
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
5. 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)»
6. 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 τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3969)
7. 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
εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου
2019 και ημερομηνία λήξης την 30η Νοεμβρίου 2021.
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Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων
εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα
επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, από το σύνολο των μελών της
οικείας κατηγορίας προσωπικού της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και θα διεξαχθεί με κάλπη την
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 από 10:00 έως και 12:00 σε χώρους που θα ορίσει η
Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη την
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 τις ίδιες ώρες, στους ίδιους χώρους.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι την
20/01/2020 και ώρα 14:00, στην Γραμματεία της Σχολής Περιβάλλοντος στο email:
secr-sch-env@aegean.gr προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβαστούν στην
εφορευτική επιτροπή.

Ο Κοσμήτορας

* Γεώργιος Τσιρτσής
Καθηγητής
*Η υπογραφή του Κοσμήτορα έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στα αρχεία της
Γραμματείας της Σχολής Περιβάλλοντος

Εσωτερική διανομή:
- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων
- Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης
- Σχολή Περιβάλλοντος
- Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

