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Βαθμός Ασφαλείας:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Βαθμός Προτεραιότητας:

Προς: -Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος
(Τα μέλη της Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του
Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος)

Θέμα: «Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή Μουσείου «Γεωλογίας και
Παλαιοντολογίας» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος»
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ευθύμιος Λ. Λέκκας, έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις αρθ. 29 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017
τ.Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. 1819031914/20-5-2019 (αριθ. πρωτ. Τμήματος 1410/21-5-2019) της
Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος σε σχέση με τις Διαδικασίες εκλογής

μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης
3. Την υπ’ αριθ. 482/24-11-2017 Πρυτανική Πράξη του δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 645/512-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. “Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ”
4. Τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 331/27-12-2002 που αφορούν στον εσωτερικό κανονισμό του
Μουσείου «Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας» του Τμήματος.
Προκηρύσσει:

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Μουσείου «Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας», με
τριετή θητεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 –
12:00 στο χώρο του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας.
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1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα και
επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, παρακαλούνται όπως καταθέσουν τις
αιτήσεις τους μαζί με όλα τα απαραίτητα για την εκλογή - κρίση
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, εντύπως εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της προκήρυξης
αυτής, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00.
2. Η ανακήρυξη των υποψηφίων και η συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής θα
πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος που είναι και το κατά νόμο
αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών όργανο, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4485/2017.
3. Δε μπορούν να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που αποχωρούν λόγω
συμπλήρωσης ορίου ηλικίας πριν τη λήξη της θητείας που προβλέπεται από
την προκήρυξη.
4. Δεν ισχύει το ασυμβίβαστο με άλλες θέσεις μονομελών οργάνων διοίκησης.
(Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Δ/ντης Τομέα).
5. Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της Συνέλευσης
του Τμήματος, σύμφωνα με τη σύνθεση που αυτή έχει από 1-12-2018.
6. Οι

εκλογές

πραγματοποιούνται

με

ενιαίο

ψηφοδέλτιο,

το

οποίο

θα

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.
7. Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα
25/7/2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και Διευθυντής του Μουσείου
εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων
ανεξαρτήτως του αριθμού των ψηφισάντων.
8. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως (24/7/2019 ώρα 12:30 –
13:00), 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
ενώπιον των μελών της Συνέλευσης.
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9. Για τις εκλογές ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό βάσει του οποίου
ο Πρύτανης του Ιδρύματος εκδίδει τη σχετική διαπιστωτική πράξη που
δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Εσωτ. Διανομή:
-Γραφείο Προέδρου
-Γραφείο Αν. Προέδρου
-Γραμματέα Τμήματος

Καθηγητής Ευθύμιος Λ. Λέκκας

