
  

 

ΣΧΟΛΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΘΜΩΝ  

ΚΟΣΜΘΤΕΙΑ 

Μζγαρο Θεωρθτικϊν Επιςτθμϊν, Σόλωνοσ 57  

ΤΚ.: 10679 Ακινα 

Τθλ.:  210 368 8740                        
e-mail: deaneconpol@uoa.gr 

                                                                                                 Ακινα, 30 Ιουνίου 2020 
                                                                                                                                 ΑΠ.: 551 

Προσ: - Τα μζλθ Δ.Ε.Π. του 
Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και 
Σφγχρονων Αςιατικϊν Σπουδϊν   
(με τθ φροντίδα τθσ Γραμματείασ 
του οικείου Τμιματοσ) 
 

                                                                                                                   Κοιν.: - Πρυτανεία ΕΚΠΑ 
                                                                                                                              - Δ/νςθ Διοικθτικοφ του ΕΚΠΑ 
                                                                                                                              - Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. (για τθν ανάρτθςι          

τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ) 
 

            

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προζδρου και Αναπληρωτή Προζδρου του 

Τμήματοσ Τουρκικών Σπουδών και Σφγχρονων Αςιατικών Σπουδών τησ Σχολήσ 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιςτημών του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου 

Αθηνών. 

 

     Ο Κοςμιτορασ τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και 

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

4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-17/τ.Α), β) τισ διατάξεισ του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-20/τ.Α),  

γ) τισ διατάξεισ του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-20/τ.Α), δ) τισ διατάξεισ του Ν. 4559/2018 

(ΦΕΚ 142/3-8-18/τ.Α), ε) τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α 77561/Η1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ.Βϋ)  και ςτ) 

τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α 153348/Η1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/15-09-2017, τ.Β’) 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. 
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 Ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν ορίηονται θ Πζμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 

από 10:00 ζωσ 14:00. Οι εκλογζσ κα διεξαχκοφν θλεκτρονικά, μζςω του ειδικοφ 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ «ΗΕΥΣ» του Εκνικοφ Δικτφου Υποδομϊν Τεχνολογίασ και 

Ζρευνασ (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), θ πρόςβαςθ ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί από τθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ https://zeus.grnet.gr. Εφόςον προκφψει ανάγκθ επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ, θ 

διεξαγωγι επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ κα πραγματοποιθκεί τθν ακριβϊσ επόμενθ 

εργάςιμθ μζρα, Παραςκευι 24 Ιουλίου 2020.  

1. Θ ψθφοφορία για τθν εκλογι Προζδρου και Αναπλθρωτι προζδρου είναι άμεςθ 

και μυςτικι. Θ εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικισ 

ψθφοφορίασ ςε εργάςιμθ θμζρα, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ διεξαγωγι 

επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ τθν ακριβϊσ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα. 

2. 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.  

3. Επιτρζπεται θ εκλογι Προζδρου για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία. Πρόεδροσ δεν 

μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρζλκουν δφο (2) ζτθ από τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ 

κθτείασ του. Δεν επιτρζπεται θ εκλογι του ίδιου προςϊπου για περιςςότερεσ από 

τζςςερισ κθτείεσ ςυνολικά.  

4. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοι μζλθ ΔΕΠ που αποχωροφν από τθν υπθρεςία 

λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

προκθρυςςόμενθσ κθτείασ.  

5. 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. 

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

απαρτίηεται από το ςφνολο των κακθγθτϊν πρϊτθσ βακμίδασ, των αναπλθρωτϊν 
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κακθγθτϊν, των επίκουρων κακθγθτϊν, μόνιμων και επί κθτεία, κακϊσ και των 

υπθρετοφντων λεκτόρων του οικείου Τμιματοσ. Στο εκλεκτορικό ςϊμα ζχουν 

δικαίωμα ςυμμετοχισ και όςοι εκ των ανωτζρω απουςιάηουν από τθ κζςθ τουσ, 

ανεξαρτιτωσ του λόγου απουςίασ, εφόςον θ απουςία δεν ςυνεπάγεται τθν 

αναςτολι ι τθν απαγόρευςθ άςκθςθσ κακθκόντων τουσ.   

7. Πρόεδροσ  Τμιματοσ και Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ εκλζγονται οι υποψιφιοι, οι 

οποίοι ςυγκζντρωςαν τθν απόλυτθ πλειοψθφία των  ζγκυρων ψιφων. Αν κανείσ 

από τουσ υποψιφιουσ  δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων 

ψιφων ι ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ εκλογι επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ 

εργάςιμθ θμζρα. Σε περίπτωςθ νζασ άγονθσ εκλογικισ διαδικαςίασ , αυτι 

επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε εκλζγεται ο 

υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Εάν 

υπάρχει ζνασ μόνο υποψιφιοσ, αυτόσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το 

ζνα τρίτο (1/3) των ζγκυρων ψιφων. 

Εκλογική Διαδικαςία- Όργανα Διενζργειασ Εκλογών (Ο.Δ.Ε):  

- Όργανο Διενζργειασ Εκλογϊν (Ο.Δ.Ε.) για τθν ανάδειξθ Προζδρου και Αναπλθρωτι 

Προζδρου είναι θ 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.  Πρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ είναι το ανϊτερθσ 

βακμίδασ αρχαιότερο μζλοσ Δ.Ε.Π. Θ Κ.Ε.Ε., αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των 

ενδιαφερομζνων, εξετάηει τθν εκλογιμότθτα,  ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ 

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

ςυγκρότθςι τθσ.  

- Τα μζλθ των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν ουςιαςτικι και ακϊλυτθ άςκθςθ 

του εκλογικοφ δικαιϊματοσ των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, όπωσ αυτό 

εκάςτοτε ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, να παρακολουκοφν τθν ορκι και ομαλι 

διεξαγωγι τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, να υποβοθκοφν και να επιλφουν οιοδιποτε 

ηιτθμα προκφπτει κατά τθ διάρκεια αυτισ, κακϊσ και να ςυντάςςουν και να 

υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογισ.  



- Κατόπιν των ανωτζρω, καλοφμε τουσ ενδιαφερομζνουσ για το αξίωμα του Προζδρου 

και του Αναπλθρωτι Προζδρου του Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων 

Αςιατικϊν Σπουδϊν, να υποβάλλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ ζωσ την Τετάρτη 8 

Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00  ςτθ Γραμματεία τθσ Κοςμθτείασ Σχολισ Οικονομικϊν και 

Πολιτικϊν Επιςτθμϊν (Σόλωνοσ 57, 2οσ όροφοσ, κτιριο Μ.Θ.Ε), αυτοπροςϊπωσ, ι δια 

εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου, ι θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ deaneconpol@uoa.gr , 

ι επιςτολικά.  

 

 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 

 

 

 

 

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