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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ρόδος, 13.07.2022 

                     Αρ. Πρωτ.: 2313 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13.07.2022 

 ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  

του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του  

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής  Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Α) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας» 

Β) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσα» 

Γ) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην 

Εκπαίδευση» 

Δ) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Φυσικών Επιστημών» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων 

 

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 

 

 Το υπ’ αρ. 31/20-03-1984 τ. Α’ ΦΕΚ ίδρυσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης όπως ισχύει 

 Τις διατάξεις του   Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013)  «Κατάργηση  Τμήματος, 

ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και 

ανασυγκρότηση  των Σχολών του Πανεπιστημίου  Αιγαίου» 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 14257/23.07.2020 Διαπιστωτική Πράξη Πρυτάνισσας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 574/03.08.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου», του 

Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α /́04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 84 «Τελικές 
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και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α ́ έως Ε ́» και του άρθρου 88 

«Καταργούμενες διατάξεις» του ιδίου νόμου,  

 Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/23.10.1997), 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του 

Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/20.03.2007), σε συνδυασμό με την επιφύλαξη των 

μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 του ν. 4009/11 (ΦΕΚ 

195/τ.Α΄/6.9.2011), 

 Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136) «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 

 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 των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β’ 

5364) 

 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) 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 202/03.08.2000 (ΦΕΚ 182/21.08.2000), τ. Α’) περί ίδρυσης 

εργαστηρίων «Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας» και «Μαθηματικών, 

Διδακτικής τους και Πολυμέσα» του Τμήματος 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 634 και 635/21.12.2015 (ΦΕΚ 324/15.02.2016), τ. Β’) περί ίδρυσης 

εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» 

του Τμήματος 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 471/21.12.2015 (ΦΕΚ 471/25.02.2016) τ. Β’ περί ίδρυσης 

εργαστηρίου «Φυσικών Επιστημών» του Τμήματος  

 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» 

 

προκηρύσσει 

 

εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,  για την ανάδειξη Διευθυντών των 

παρακάτω Εργαστηρίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών . του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τριετή θητεία και 

ημερομηνία λήξης την 31η/08/2025: 

1. Εργαστήριο «Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας» 

2. Εργαστήριο «Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσα» 

3. Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» 

4. Εργαστήριο «Φυσικών Επιστημών» 

Η εκλογή θα διεξαχθεί στις  29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή από 09:00 π.μ. έως και 

11:00 π.μ.  μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, 

αυτή θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα από τις 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.  
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Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των Διευθυντών των Εργαστηρίων, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 29 του ν.4485/2017, καλούνται να υποβάλλουν την 

υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος από την Πέμπτη, 14/07/2022 έως και 

την Τετάρτη 27/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 Αυτοπροσώπως με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στη Γραμματεία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ptde_Gramm@aegean.gr). Στην 

περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου. 

 

[Α] ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 

Το εκλεκτορικό σώμα για τις εκλογές Διευθυντών των Εργαστηρίων του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που 

μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, όπου ανήκουν και τα τέσσερα (4) Εργαστήρια του 

Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που 

απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν 

συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

[Β] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου μπορούν να θέσουν μέλη ΔΕΠ, 

πλήρους απασχόλησης, του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Είναι δυνατή η εκλογή 

του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του 

Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους 

συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που 

αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θητείας (ήτοι από 01/09/2022 – 31/08/2025). 

 

[Γ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του 

άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) και στην 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 των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά 

με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β’ 5364) 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της 

οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του 

Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη 

της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας 

ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του 

Διευθυντή.  

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Διευθυντών Εργαστηρίων είναι άμεση και μυστική. Η 

εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με 

διακριτή ψηφιακή κάλπη για κάθε ένα από τέσσερα Εργαστήρια του Τμήματος, την 
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καθορισμένη κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://zeus.grnet.gr. 

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει το όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), 

το οποίο στην περίπτωση εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου αποτελείται 

από τον Επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το 

Εργαστήριο, ήτοι από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Το Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθυντή κάθε Εργαστηρίου και 

ενημερώνει το σώμα εκλεκτόρων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Οφείλει να διασφαλίζει 

την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του 

εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει 

κατά τη διάρκεια αυτής. 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, 

η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα την καθορισμένη κατά τα ανωτέρω 

ώρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος 

που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται 

κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των 

ισοψηφισάντων. 

[Δ] ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Ο Επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, ως όργανο διενέργειας των εκλογών, εκδίδει το 

αποτέλεσμα για κάθε Εργαστήριο, τηρεί Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει 

σχετικό πρακτικό εκλογής ανά Εργαστήριο. Για την εκλογή ή την κλήρωση εκδίδεται 

σχετική διαπιστωτική πράξη από την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο πρόγραμμα 

“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται  

στα αρχεία του Τμήματος) 

Αλιβίζος Σ. Σοφός 

Καθηγητής 

Συνημμένα: 

- Αίτηση Υποψηφιότητας 

 

https://zeus.grnet.gr/
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