Προς
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Φυσικής
α) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και
β) μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017, προκηρύσσονται εκλογές για
την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής την Πέμπτη 25
Ιουνίου 2020 (και σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας την Παρασκευή 26 Ιουνίου
2020).
 Σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 15 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114) στο εκλεκτορικό σώμα
επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από
τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την
αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους
εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας της περίπτωσης α΄.
 Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη σε χώρο που θα οριστεί
από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, από τις 09:00 έως τις 14:00.
 Οι Υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή
της βαθμίδας του αναπληρωτή, του Τμήματος Φυσικής. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των
δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος και εκλέγονται για
θητεία δύο (2) ετών. Η ημερομηνία έναρξης της θητείας ορίζεται η 1/9/2020 και λήξης η
31/8/2022. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχομένη θητεία.
Στην περίπτωση αυτή, ο/η Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη
από τη λήξη της δεύτερης θητείας του/της. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως
Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά (παράγραφος 1.γ του
άρθρου 23 του Ν. 4485/2017).
 Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχει
συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με
εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστήριου, Κλινικής και Μουσείου (παράγραφος 10
του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017).
 Υποψηφιότητες μπορεί να υποβληθούν στον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών
μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (παράγραφος 5 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017).
 Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020,
θα εξετάσει την εκλογιμότητα, θα ανακηρύξει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από τη συγκρότηση της (παράγραφος 6 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017) και θα
εκδώσει το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις περιπτώσεις β ́ και γ ́ της παραγράφου 3 του άρθρου
15.
 Πρόεδρος και Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που θα
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017. Αν κανείς από τους/τις υποψηφίους/ες
Προέδρους ή Αναπληρωτές/τριες Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με

όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017.
 Αν υπάρχει ένας/μια μόνο υποψήφιος/α, αυτός/η εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον
το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
 Γραμματειακή υποστήριξη στην τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα παρέχει η
Προϊσταμένη της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου.

Ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ

(υπογραφή)*

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου
Καθηγητής

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Κοσμητείας.

