ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΛΟΓΗΣ Δ/NTH TOMEA ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-4-2017 τ.
Α΄)
Προκηρύσσουμε την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Θεωρητικών Επιστημών
με θητεία το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και με δεδομένη τη λήξη της θητείας των
υπαρχόντων μονομελών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ στις 30/11/2017, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις.
Α) Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 20η/9/2017 από ώρα 09.00 π.μ. έως και ώρα 10.00
π.μ., στην αίθουσα «Ι. Χρυσάφη», Εθν. Αντίστασης 41, Δάφνη.
Οι Υποψηφιότητες θα κατατεθούν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι και την
Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 12.00 μ.
Οι υποψήφιοι για τη θέση Δ/ντη Τομέα θα πρέπει
 να είναι μέλη ΔΕΠ του Τομέα, πλήρους απασχόλησης και μέχρι τη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή.
 να μην έχουν ήδη εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ενώ επιτρέπεται η
επανεκλογή τους μετά το πέρας δύο (2) ετών από τη λήξη της δεύτερης θητείας
τους.
 να μην έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες συνολικά
 να μην κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του
οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Δ/ντη ΠΜΣ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή
Μουσείου.
Β) Η διαδικασία της εκλογής θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη του Δ/ντη. Το σώμα
των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ του οικείου Τομέα. Η εκλογή θα γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα
περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι εκλογείς σημειώνουν την
προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Δ/ντες δίπλα στο όνομά του.
Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε
ψήφους υποψηφίων και θα εκλεγεί αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες
έγκυρες ψήφους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Κοσμήτορα της
Σχολής.
Γ) Για την εκλογή συντάσσεται σχετικό πρακτικό και ο Πρύτανης εκδίδει
διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται σε Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Καθηγητής Ν. Γελαδάς

