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Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α 

Σ Χ Ο Λ Η Σ  Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν 

 

       Κοσμήτορας: Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ 

       Τηλ.: 210 727 4045 

           Ηλ.Διεύθ.: emmanoui@math.uoa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστημιούπολη,  

Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 

 

 

Πληροφορίες:  

Ευγενία Μονογυιού 

Τηλ.: 210 727 4044 

Τηλεμ: 210 727 4046 

Ηλ.Διεύθ.: emonog@uoa.gr 

 

Αθήνα, 29-10-2019 

Αρ. Πρωτ.: 259 

 

 ΠΡΟΣ:   - Mέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.  

                του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών   

                (με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) 

 

 ΚΟΙΝ.:   - Γραφείο Πρύτανη 

- Γραμματεία Συγκλήτου 

- Διεύθυνση Διοικητικού 

 

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου  

του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.)  

της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία έως την 31η-08-2020 

και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

  

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

  

Έχοντας υπόψη:  

 

1) τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) “Oργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”  

2) την υπ’ αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/01-09-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων ως προς τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις  

3) την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Τρόπος 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία  
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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 3255/15-

09-2017, τ. Β΄)   

4) το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 645/05-12-2017/τεύχος ΥΟΔΔ με το οποίο διαπιστώνεται η εκλογή του Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. Αριστείδη Χατζή σε θέση Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 

Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία δύο (2) ετών από 01-12-2017 

5) το υπ’ αριθμ. Ε2353/1468/29-07-2019 γνωμοδοτικό έγγραφο της Προϊσταμένης του Γραφείου Νομικού 

Συμβούλου με θέμα: «Αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών κατόπιν  της παραίτησης του 

Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος»  

6) το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 142/03-08-2018/τεύχος Α, άρθρο 18 παρ. 6, “Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”  

7) το υπ’ αριθμ. 49/20-09-2019 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, 

με το οποίο κοινοποιείται στον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών η υπ’ αριθμ. 49/20-09-2019  αίτηση 

παραίτησης του Καθηγητή κ. Αριστείδη Χατζή από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας 

και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  

  

Προκηρύσσει εκλογές 

για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 

Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών  

με θητεία έως την 31η-08 -2020 

  

 

1.  Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 από 

09.30 έως 13.30. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη με άμεση και μυστική ψηφοφορία στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών για τους υποψήφιους 

Αναπληρωτές Προέδρους. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα 

διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 με την 

ίδια εκλογική διαδικασία κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.   

2. Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη 

Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος.   

3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.  

4. Η εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα 

ονόματα όλων των υποψήφιων Αναπληρωτών Προέδρων. Οι εκλογείς σημειώνουν την  
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προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το 

όνομά τους.    

5. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο 

των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών 

Επιστημών (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.  

του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών 

(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. 

(πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου 

απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  

6. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού 

του Ιδρύματος, εγκρίνονται από τον Πρύτανη και οριστικοποιούνται είκοσι (20) μέρες πριν 

από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.  

7. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του 

Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και 

αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Η Κ.Ε.Ε., 

αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο 

πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους 

Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της. Η Κ.Ε.Ε. 

επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 

Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  

8. Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η 

εκλογή επαναλαμβάνεται.  Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.   

9. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για 

οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη 

συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας.  
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10.  Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως την  

Πέμπτη 14η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.30, στη Γραμματεία της Κοσμητείας Σ.Θ.Ε., η 

οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων.  

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ.Π.Α. και της Σχολής  

Θετικών Επιστημών.  

 

Με τιμή 

O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

* 

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ  

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών 

 

*H υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένο  

-Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας  
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  

  

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………….……   

Όνομα πατέρα: …………………………………………………………………………………….....   

Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………...……   

Ιδιότητα: ……………………………………………………………………………………………..…   

Τόπος γέννησης: …………………………………… Ημερομηνία γέννησης: ………………   

Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………….………………………………   

  

Υποβάλω υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ι.Φ.Ε. της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04.08.2017) άρθρο 23 και η υπ’ αριθμ. πρωτ. Κοσμ.: 259/29-10-

2019 Προκήρυξη εκλογών, και δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα 

εκλογιμότητας.   

  

  

  

Αθήνα, …./…./2019 

Ο/Η Δηλών/ούσα  ………………………. 

 

 

(Υπογραφή) 
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