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ΠΡΟΣ: Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος Βιολογίας
της Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ
ΘΕΜΑ:«Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογής προς ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής του
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 31-08-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, έχοντας υπόψη:

1) 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»
2) Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017/τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση
3) Το άρθρο 18, παρ. 6 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018/τ. Α΄)
4) την υπ’ αριθμ. 2254/28-5-2019 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ:66ΚΥ46ΨΖ2Ν-ΨΧΚ)
Συγκροτεί
Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του
Τομέα Βοτανικής και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, τους κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ανδρέα Ρούσση, Επίκουρο Καθηγητή

2.

Σόνια – Μαρία Μελετίου – Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια

3.

Ιωάννη – Δημοσθένη Αδαμάκη, Επίκουρο Καθηγητή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νικόλαο Χριστοδουλάκη, Καθηγητή
2. Δημήτριο Χατζηνικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή
3. Κοσμά Χαραλαμπίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, και
ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή Τομέα μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και
αναρτά σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος τον πίνακα των υποψηφίων. Όσοι ορίστηκαν μέλη
εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται με απόδειξη για τον ορισμό τους με επιμέλεια του οργάνου που τους όρισε. Τα μέλη
των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. Αν
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τα μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση
είναι αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, με την προϋπόθεση ότι είναι
τουλάχιστον δύο. Σε περίπτωση που παρίσταται ένα μόνο μέλος της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μέλος αυτό διορίζει
τυχαία, ως μέλη της επιτροπής δύο και σε περίπτωση αδυναμίας έναν από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι
υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, συντάσσει πρακτικό εκλογής,
εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διευθυντής 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, 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.
Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και είναι
αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 Β’) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών κάθε ιδρύματος.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας
(σφραγίδα)*

(υπογραφή)*

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Καθηγήτρια

*έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος
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