ΑΔΑ; 6ΤΧΤ46ΨΖ2Ν-ΗΒΙ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
Τ AGENCY
EET
Reesorr
LoceUon Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
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Αθήνα,

Ταχ. Δ/νση:

Αρ. Πρωτ.:15160()9084/27-11-15

Πανεπιστημίου 30

26-11-2015

Πληροφορίες: Πηνελόπη Ελευθερίου
Τηλέφωνο:

210 368.9765

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: senate@uoa.gr

ΠΡΟΣ:

-Καθηγητές και Λέκτορες
Θεολογικής Σχολής
-Καθηγητές και Λέκτορες
Σχολής Επιστημών της Αγωγής
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Κοσμητεία ΘεολογικήςΣχολής
-Κοσμητεία Σχολής
Επιστημών της Αγωγής

Η Σύγκλητος έχοντας υπόψη:

1.

(ΦΕΚ

2.

6 παρ. 2, 5 & 6 της

Τις διατάξεις του άρθρου

127/8-10-2015 τ.

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Α).

9 παρ. 2 ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
4076/2012 και των παρ. 5 & 6 του άρθρου 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 127/8-

Τις διατάξεις του άρθρου

του άρθρου

10-2015

3 ν.

τ. Α).

3.

Τις διατάξεις του άρθρου

35 παρ. 1 του

4.

Τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ν.

4327/2015.

με αριθμό ΑΔΑ: 60ΤΛ4653ΠΣ-ΙΤ2/3-11-2015.

5.

Την απόφαση Συγκλήτου της συνεδρίασης

εκλογών

yia την ανάδειξη

4"^^ /24-11-2015

θέμα Ιο: «Προκήρυξη

Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή και στη Σχολή Επιστημών

της Αγωγής»,

6.

Τις διατάξεις του άρθρου

υποχρεωτική

ανάρτηση

4 του

νόμων

και

ν.

3861/2010

πράξεων

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτνο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την προκήρυξη

εκλογοη- για ανάδειξη

Κοσμήτορα της Θεολογικής

Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής την Πέμπτη
(αρχική) και την Παρασκευή

18 Δεκεμβρίου 2015

Σχολής και

17 Δεκεμβρίου 2015

(επαναληπτική), υποχρεωτικά με

κάλττη. σύμφωνα με την ΠΝΠ. ενώ σε περίπτωση άγονων των δύο αυτών εκλογικών

διαδικασιών η εκλογή θα γίνει με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο.
.//.

-2-

Υποψηφιότητεςυποβάλλονταιμέχρι και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

2015,

Υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους
καθηγητές πρώτης βαθμίδας της οικείας Σχολής με διοικητική εμπειρία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.

άρθ.

2 εδ.

α του άρθ.

9

ν.

4009/2011,

όπως τροποποιήθηκε με το

3 ν. 4076/2012.

Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στο γραφείο του

Κεντρικού Πρωτόκολλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30 ΤΚ.

106

81) μέχρι και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:30 μ.μ.
α)

αυτοπροσώπως

ή

μέσω

εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου

με

κατάθεση

υπογεγραμμένης αίτησης.

β)

με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση με ατομική τους ευθύνη ότι η
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της θα είναι η

15:30
γ)
Ο

3*^ Δεκεμβρίου 2015

έως τις

μ.μ.

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pelefth@uoa.gr
Κοσμήτορας

εκλέγεται για

τετραετή

υττηρετούντες Λέκτορες της οικείας

θητεία

Σχολής

από

.

τους Καθηγητές

με άμεση,

μυστική

και τους

και καθολική

ψηφοφορία και διορίζεται από τον Πρύτανη.

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
Εσωτ. διανομή

:

-Γραμματεία Πρύτανη

-Αναπληρωτές Πρύτανη
-Γραμματεία Συγκλήτου

