
 

 

ΣΧΟΛΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΘΜΩΝ  

ΚΟΣΜΘΤΕΙΑ 

Μζγαρο Θεωρθτικϊν Επιςτθμϊν, Σόλωνοσ 57  

ΤΚ.: 10679 Ακινα 

Τθλ.:  210 368 8740 

e-mail: deaneconpol@uoa.gr 

                                                                                                     Ακινα, 28 Μαΐου 2020 
                                                                                                                                       ΑΠ.: 456 

            

Πποκήπςξη εκλογών για ηην ανάδειξη Πποέδπος και Αναπληπωηή Πποέδπος ηος 

Τμήμαηορ Τοςπκικών Σποςδών και Σύγσπονων Αζιαηικών Σποςδών ηηρ Σσολήρ 

Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών ηος Εθνικού και Καποδιζηπιακού 

Πανεπιζηημίος Αθηνών. 

 

 

     Ο Κοςμιτορασ τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ζχοντασ υπόψθ α) τισ διατάξεισ του Ν. 

4485/2017, β) τθν με αρικμ. πρωτ. 144363/Η1/01-09-2017 ερμθνευτικι εγκφκλιο του 

ΥΠΠΕΘ, γ) τθν με αρικμ. πρωτ. 153348/Η1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255, τ.Β’) Υπουργικι 

Απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, δ) το άρκρο 18, παρ.6 

του ν.4559/2018 «Ηθτιματα Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» (Α’ 142)  αποφαςίηει τθν 

προκήρυξη εκλογϊν για τθν ανάδειξθ Προζδρου και Αναπλθρωτι Προζδρου του 

Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων Αςιατικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ 

Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με διετι κθτεία, για το χρονικό διάςτθμα από 1-9-2020 ζωσ 

31-8-2022. 

1. Πρόεδροσ ι Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ εκλζγεται πλιρουσ απαςχόλθςθσ μζλοσ 

ΔΕΠ πρϊτθσ βακμίδασ ι τθσ βακμίδασ του Αναπλθρωτι Κακθγθτι του οικείου 

Τμιματοσ για κθτεία δφο (2) ετϊν. Αν δεν υπάρχουν μζλθ ΔΕΠ των δφο πρϊτων 

βακμίδων μπορεί να κζςει υποψθφιότθτα και Επίκουροσ. Αν δεν υπάρχουν 

υποψθφιότθτεσ, ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ ορίηεται από τθ Σφγκλθτο μεταξφ 

των υπαρχόντων μελϊν ΔΕΠ του Τμιματοσ με προτεραιότθτα ςτισ δφο πρϊτεσ 

βακμίδεσ και μζχρι τθ βακμίδα του Επίκουρου.  
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2. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοι μζλθ ΔΕΠ που αποχωροφν από τθν 

υπθρεςία λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ προκθρυςςόμενθσ κθτείασ.  

3. Επιτρζπεται θ εκλογι Προζδρου για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο Πρόεδροσ δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρζλκουν δφο 

(2) ζτθ από τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ κθτείασ του. Δεν επιτρζπεται θ εκλογι του 

ίδιου προςϊπου ωσ Προζδρου για περιςςότερεσ από τζςςερισ (4) κθτείεσ 

ςυνολικά.  

4. Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ δεν επιτρζπεται να κατζχει ςυγχρόνωσ το αξίωμα 

άλλου μονοπρόςωπου οργάνου του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεςθ τθ κζςθ 

Διευκυντι Π.Μ.Σ., Εργαςτθρίου, Κλινικισ ι Μουςείου. 

5. Το ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι Προζδρου και Αναπλθρωτι Προζδρου 

απαρτίηεται: α) από το ςφνολο των μελϊν ΔΕΠ του οικείου Τμιματοσ (πρϊτθ 

ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το ςφνολο των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

του οικείου Τμιματοσ (δεφτερθ ομάδα εκλεκτόρων). Στο εκλεκτορικό ςϊμα 

επιτρζπεται να ςυμμετζχουν μζλθ Δ.Ε.Π. (πρϊτθ ομάδα εκλεκτόρων) που 

απουςιάηουν από τθ κζςθ τουσ, ανεξαρτιτωσ του λόγου απουςίασ, εφόςον θ 

απουςία δεν ςυνεπάγεται τθν αναςτολι ι τθν απαγόρευςθ άςκθςθσ 

κακθκόντων τουσ. Δεν ιςχφει το ίδιο και για τουσ εκλζκτορεσ τθσ δεφτερθσ 

ομάδασ εκλεκτόρων.  

6. Τθν ευκφνθ διεξαγωγισ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει Τριμελισ Κεντρικι 

Εφορευτικι Επιτροπι, με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ, θ οποία ορίηεται με 

απόφαςθ του Κοςμιτορα τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ και αποτελείται από μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ.  Θ 

Κ.Ε.Ε., αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηει εάν 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ, 

κακϊσ και αν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο των υποψθφίων κωλφματα 

εκλογιμότθτασ και ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ Προζδρουσ και 

Αναπλθρωτζσ Προζδρουσ μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ 

ςυγκρότθςι τθσ Θ Κ.Ε.Ε. επιβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ, εκδίδει το 



αποτζλεςμα και το υποβάλλει ςτον Πρφτανθ, ο οποίοσ εκδίδει τθ διαπιςτωτικι 

πράξθ εκλογισ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

7. Το εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνο όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ 

εκλογικοφσ καταλόγουσ, με βάςθ τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι εκλογζσ. Οι 

εκλογικοί κατάλογοι καταρτίηονται και τθροφνται από τθν αρμόδια υπθρεςία 

προςωπικοφ του ιδρφματοσ και εγκρίνονται από τον Πρφτανθ. Οι εκλογικοί 

κατάλογοι οριςτικοποιοφνται είκοςι (20) μζρεσ πριν από τθν θμζρα διεξαγωγισ 

των εκλογϊν.  

8. Θ εκλογι του Προζδρου και του Αναπλθρωτι Προζδρου γίνεται με δφο (2) 

ξεχωριςτά ενιαία ψθφοδζλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των 

υποψθφίων Προζδρων και Αναπλθρωτϊν Προζδρων, αντίςτοιχα. Οι εκλογείσ 

ςθμειϊνουν τθν προτίμθςι τουσ για ζναν μόνο από τουσ υποψιφιουσ 

Προζδρουσ και για ζναν μόνο από τουσ υποψιφιουσ Αναπλθρωτζσ Προζδρουσ 

δίπλα από το όνομά τουσ.  

9. Πρόεδροσ εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκζντρωςε τθν απόλυτθ πλειοψθφία 

των ζγκυρων ψιφων. Αν κανείσ από τουσ υποψιφιουσ Προζδρουσ δεν 

ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων ι ςε περίπτωςθ 

ιςοψθφίασ, θ εκλογι επαναλαμβάνεται. Αν υπάρχει ζνασ μόνο υποψιφιοσ, 

αυτόσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) των ζγκυρων 

ψιφων τθσ πρϊτθσ ομάδασ εκλεκτόρων.  

10. Τα ωσ άνω ιςχφουν και για τθν εκλογι του Αναπλθρωτι Προζδρου. 

11. Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Προζδρου και του 

Αναπλθρωτι Προζδρου του Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων 

Αςιατικϊν Σπουδϊν, να υποβάλλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ ζωσ τθν 

Παραςκευή 19 Ιουνίου 2020 ςτθ Γραμματεία τθσ Κοςμθτείασ Σχολισ 

Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν (Σόλωνοσ 57, 2οσ όροφοσ, κτιριο 

Μ.Θ.Ε), κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ Γραμματείασ και το αργότερο ζωσ ϊρα  

15:00 τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ.  

   

 



  Οι εκλογζσ κα διεξαχκοφν τθν Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020  από τισ 10:00 π.μ. ζωσ 15:00 

μ.μ., Δραγατςανίου 4, 10559 Ακινα (αίκουςα 414-415, 4ου ορόφου). Εφόςον 

προκφψει ανάγκθ επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ, θ εκλογικι διαδικαςία κα 

πραγματοποιθκεί τθν επόμενθ μζρα, δθλαδι, τθν Πζμπτθ 2 Ιουλίου 2020 κατά τισ 

ίδιεσ ϊρεσ και ςτον ίδιο χϊρο.  

  

 
 

            
 

   Σθμείωςθ: Θ παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Ιδρφματοσ, 

τθσ Κοςμθτείασ τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν και ςε αυτι του 

Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων Αςιατικϊν Σπουδϊν.   

 

O Κοςμήτορασ τησ Σχολήσ  

Οικονομικών και Πολιτικών Επιςτημών 

(*) 

Καθηγητήσ Μιχάλησ Σπουρδαλάκησ 

 

Κοινοποίηςη:  

1. Πρυτανεία ΕΚΠΑ 

2. Δ/νςθ Διοικθτικοφ  ΕΚΠΑ  

3. Τμιμα Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων Αςιατικϊν Σπουδϊν   

 

 

 

 

 

 

 * Θ υπογραφι ζχει τεκεί ςτο Πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο τθσ Κοςμθτείασ τθσ Σχολισ 

 

 

 


