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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Εκλογών ∆ιευθυντή του Τοµέα ΙΙΙ  ‘’Ανόργανη Χηµεία - Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία 

- Περιβαλλοντική Χηµεία’’ του Τµήµατος Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, Μέρος Β΄, του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/30-5-

2017/τ. Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα 

εκπαίδευσης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

4. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017/τ. Β΄) Υπουργική 

Απόφαση. 

Αποφασίζεται: 

• Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ∆ιευθυντή του Τοµέα ΙΙΙ ‘’Ανόργανη 

Χηµεία - Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία - Περιβαλλοντική Χηµεία’’  του Τµήµατος 

Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών µε ετήσια θητεία. 

• Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 11.00 - 13.00 

στο χώρο συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα. 

• ∆ιευθυντής Τοµέα εκλέγεται µέλος ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης µέχρι και τη 

βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τοµέα, για θητεία ενός (1) έτους. Ο 

∆ιευθυντής του Τοµέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωµα άλλου 

µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τη θέση 

∆ιευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 



• Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόµου, καλούνται να 

καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος 

Χηµείας έως και τη  ∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 14.00. Οι υποψήφιοι 

θα ανακηρυχθούν µε απόφαση της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής, εντός δύο (2) 

εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της. 

• Η Εφορευτική Επιτροπή, θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της ψηφοφορίας και θα αποτελείται 

από τρία µέλη ∆ΕΠ του οικείου Τοµέα, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους.  

• Το σώµα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. και των µελών 

Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τοµέα, σύµφωνα µε τους εκλογικούς 

καταλόγους που θα εγκριθούν από τον Πρύτανη. 

• 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 

∆ιευθυντές δίπλα από το όνοµά του.  

• ∆ιευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που 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.  

• Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

 

Καθηγητής Γεώργιος Κόκοτος 

 

 

 

 

 


