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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ

Αθήνα 8-11-2017
Αρ. Πρωτ.: 1718008457/13-11-17
ΠΡΟΣ: Κοσμήτορες Μονοτμηματικών Σχολών
-Νομικής
-Σ.Ε.Φ.Α.Α
-Προέδρους των Τμημάτων
ΚΟΙΝ: -Γραφείο Πρύτανη
-Αναπληρωτές Πρύτανη
-Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ βάσει του
ν. 4485/2017.
ΣΧΕΤ:

Οι διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 9 και 53 παρ. 1, 2, 3 και 4 ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 7ης-11-2017, κατ΄
εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων και αφού έλαβε υπόψη
σχετική
απόφαση/εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ αποφάσισε ομόφωνα την
προκήρυξη εκλογών την Δευτέρα 4-12-2017 για την ανάδειξη εκπροσώπων όλων των
Τμημάτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας βάσει της κείμενης νομοθεσίας και όρισε την
διαδικασία εκλογής ως ακολούθως:
 Η υπόδειξη του εκπροσώπου έκαστου Τμήματος με τον αναπληρωτή του θα γίνει
με ψηφοφορία των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 Υποψηφιότητες κατατίθενται στη Γραμματεία έκαστου Τμήματος έως την Τρίτη
28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
 Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα
ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή και
διαθέτουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που τεκμηριώνεται από
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία, μονογραφίες και από
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ευρεσιτεχνίες, καθώς και πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και
διαχείρισης έργων.
 Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει ο Πρόεδρος του
Τμήματος. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κοινοποιούνται στα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης έως την 30η-11-2017. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει την
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και προχωρά στην εκλογή των
εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) του Τμήματος. Αν διαπιστωθεί
ότι ο αριθμός των υποψήφιων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων
θέσεων, οι εκλογές ματαιώνονται και επαναλαμβάνονται μια εβδομάδα μετά, ενώ
η υποβολή υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2017.
 Εκπρόσωπος εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο ή μεγαλύτερο
της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης και
αναπληρωτής αυτού ο επόμενος σε αριθμό ψήφων. Εάν κανείς από τους
υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση
ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των υποψηφίων που
κατέλαβαν την 1η και τη 2η θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων στην 1η θέση.
Αν κατά την δεύτερη εκλογική διαδικασία ισοψηφίσουν οι δυο υποψήφιοι
διενεργείται κλήρωση. Ο πρώτος (1ος) κληρωθείς ορίζεται τακτικό μέλος και ο
δεύτερος ορίζεται αναπληρωματικό μέλος.
 Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας διαβιβάζονται, με ευθύνη του
Προέδρου του Τμήματος, στον Πρύτανη προκειμένου να συγκροτηθεί, βάσει των
οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρ. 87 ν. 4485/17, η Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.
Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
Εσωτερική διανομή
-Γραμματεία Συγκλήτου

