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ΕΚΠΑ 13/04/2021
Α. Π.: 22501

Προς
Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας
(με τη φροντίδα της Γραμματείας Έκαστου
Τμήματος)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Κοσμήτορα
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.
Για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως 31/08/2024

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
2. Το άρθρο 19 του νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114)
3. Το άρθρο 18, παρ. 6 του νόμου 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 142)
4. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3255) με τις
αντίστοιχες τροποποιήσεις που προκύπτουν από το άρθρο 96 του ν. 4692/2020
5. Την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2481)
«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των
Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων
των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που
λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
6. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα λήγει την 31η-8-2021.
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Αποφασίζουμε
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1) Κοσμήτορας της Σχολής εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή της οικείας Σχολής για θητεία
τριών (3) ετών.
2) 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 θέσης.
3) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως
δύο (2) θητείες συνολικά.
4) Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των
καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων
καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της
οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ
των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας,
εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης
των καθηκόντων τους.
5) Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον
υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του.
6) Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, 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. της Σχολής.
Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον
Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα,
ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το
αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική
πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7) Η ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορα είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική
διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε
εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής
ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.
8) Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση
Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 19η Μάιου 2021, ημέρα
Τετάρτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 08:00 έως τις 16:00.. Η εκλογική
διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς
από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων
ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα 20η Μάιου 2021, ημέρα Πέμπτη από τις 08:00 έως τις 16:00. Σε περίπτωση
νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα 21η Μαίου 2021 μέρα Παρασκευή και για τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο
υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας μέχρι και την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 14:00 με
αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, ηλεκτρονικά (deanhealthsc@uoa.gr) ή
επιστολικά και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Οι
υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή τους έως την έναρξη της
διαδικασίας εκλογής.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚΠΑ, της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας και των Τμημάτων της.

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
*
Καθηγήτρια Χ. Σπηλιοπούλου
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-

Γραφείο Πρύτανη
Διεύθυνση Διοικητικού
Πρόεδρο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρόεδρο Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρο Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρο Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. ( για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος)
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