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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 

Ηλ.Διεύθ.: emonog@uoa.gr 

 

      

Αθήνα, 19/04/2021 
Αρ. Πρωτ. 23805   

 ΠΡΟΣ:   - τα Mέλη Δ.Ε.Π. 

                 της Σχολής Θετικών Επιστημών   

                 (με τη φροντίδα των Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.) 

 

 ΚΟΙΝ.:   - Γραφείο Πρύτανη 

- Γραμματεία Συγκλήτου 

- Διεύθυνση Διοικητικού 

 -Πρόεδροι Τμημάτων Σ.Θ.Ε. 

- Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου  

 

             

Προκήρυξη Εκλογής  

για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.  

για θητεία τριών (3) ετών από 01η-09-2021 έως 31η-08-2024   

και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

Έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) “Oργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” 

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

Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ 3255/15-09-2017, τ. Β΄)  

3) το ΦΕΚ 198/10-04-2018 διορισμού του Καθηγητή κ. Ιωάννη Π. Εμμανουήλ στη θέση του 

Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. 
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4) τις διατάξεις του άρθρου  18 (παρ. 6α, 6β ) του Ν. 4559/03-082018 (Α’ 142) 

5) τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 

διατάξεις (Α´ 111) ”  

6) την υπ’ αριθ. 77561/Ζ1/22-06-2020 (Α΄ 2481) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «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.»  

 

 

Προκηρύσσει Εκλογή 

για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.  

για θητεία τριών (3) ετών από 01η-09-2021 έως 31η-08-2024   

 

1.  Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Τρίτη 18η Μαΐου 2021 από  09.00 

έως 14.00. Η ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορα είναι άμεση και μυστική. Η 

εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας 

και Έρευνας. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Εφόσον προκύψει 

ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

ήτοι την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 με την ίδια εκλογική διαδικασία κατά τις ίδιες ώρες.  

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι 

Αναπληρωτές Καθηγητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, πλήρους απασχόλησης. 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. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 

οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

4. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες 

συνολικά. 
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5. 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 Σχολής Θετικών Επιστημών. 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. 

6. Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) είναι η πενταμελής 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. της Σχολής Θετικών Επιστημών. 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 για το αξίωμα του 

Κοσμήτορα μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, εκδίδει το 

αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 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.  

8. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά 

τους προσκομίζοντας και φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς 

τους, έως και την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 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. 
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Με τιμή 

 

O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 

* 

 

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ 

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών 

 

 

 

*Ηλεκτρονική διεκπεραίωση : η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο 

τηρείται στο αρχείο της Κοσμητείας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένο 

-Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 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 το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Ε.Κ.Π.Α., γνωρίζοντας τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111) 

καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΚΠΑ: 23805/19-04-2021 Προκήρυξη εκλογής, και δηλώνω 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.  

 

 

Αθήνα, …./…./2021 

 

Ο/Η αιτών/ούσα και δηλών/ούσα  

 

 

 

………………………. 

 

 

(Υπογραφή) 
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