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Ακινα, 10/06/2015 

                    Αρ. Ρρωτ.: 458 
 

 
 
 
              

Προσ: τα μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ Tουρκικών  πουδών 
                                                και φγχρονων Αςιατικών πουδών 

 
ΙΕΜΑ: Προκιρυξθ  ΔΚΕΝΕΡΓΕΚΑ  ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
Για τθν ανάδειξθ Ρροζδρου  του Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων 
Αςιατικϊν Σπουδϊν, του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για 
το χρονικό διάςτθμα από 01.09.2016 μζχρι 31.08.2018  
 

 

Η ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Σουρκικών πουδών και φγχρονων 

Αςιατικών πουδών 

(τθν υπ΄ αρικμό 7θ /10/06/2016 ςυνεδρίαςι τθσ) 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 18 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/2011 

τ. Α' 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του Ν. 4009/2011 όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει με το άρκρο 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/2012 τ. Α') 

3. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013 τ. Α') "Κδρυςη, 

μετονονομαςία, αναςυγκρότηςη Σχολών και Κδρυςη Τμήματοσ ςτο ΕΚΠΑ" 

Του ν.3443/2006 “Τοπικά Συμβοφλια Νζων και άλλεσ διατάξεισ” (Αϋ 41), 

άρκρο 9 “Θζματα ιδρυμάτων ανώτατησ εκπαίδευςησ”, §3 “Οι εκλογζσ για 

την ανάδειξη πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοςμητόρων ςχολών των 

Πανεπιςτημίων και προζδρων, αντιπροζδρων και διευθυντών ςχολών 

των Τ.Ε.Ι. Διενεργοφνται αποκλειςτικά κατά την περίοδο από 15 ζωσ 31 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιζηριακόν 
Πανεπιζηήμιον Αθηνών 
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Μαΐου, των δε Προζδρων τμημάτων των Πανεπιςτημίων και των 

προϊςταμζνων τμημάτων των ΤΕΙ, κατά την περίοδο από 15 Ιουνίου ζωσ 

30 Ιουνίου του ακαδημαϊκοφ ζτουσ που λήγει η θητεία του” 

4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 & 2 του άρκρου 10, του Ν. 4009/2011, όπωσ 

αντικαταςτικθκαν  και ιςχφουν από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 (περίπτωςθ 

1 και 2), του άρκρου 4, του Ν. 4076/2012 και ςυμπλθρϊκθκαν με τθν 

παράγραφο 7 του άρκρου 39 του Ν. 4185/2013. 

5. Τθν υπϋ αρικμό 441/2009 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του 

Κράτουσ 

6. Το Ρ.Δ. 160/2008 Ρρότυποσ Γενικόσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ των Α.Ε.Ι  άρκρο 63-68) 

7.  Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ 112/2010, τ. Α') 

ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254/τ. 

Α'/21/11/2013) κακϊσ και τθν κατ' εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςα υπϋ 

αρικμό ΥΡΟΙΚ Δ6/1127865ἜΞ2010/30/09/2010 απόφαςθ. 

8. Τθν απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και 

Σφγχρονων Αςιατικϊν Σπουδϊν  (ςυνεδρίαςθ 7θ / 09/06/2016) 

9. Τισ πρυτανικζσ πράξεισ  2542/30-5-2014 και 165/5-10-2015 ςχετικζσ με 

τθν εκλογι Ρροζδρου του Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων 

Αςιατικϊν Σπουδϊν και τθσ διάρκειασ τθσ κθτείασ του μζχρι 31/8/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΚΖΟΤΜΕ 

 

 

 Σθν προκιρυξθ εκλογών, προκειμζνου να αναδειχκεί Ρρόεδροσ ςτο Τμιμα 

Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων Αςιατικϊν  Σπουδϊν του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για τθν χρονικι περίοδο  από 01/09/2016 

μζχρι 31/08/2018 δεδομζνου ότι θ κθτεία του Ρροζδρου λιγει ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω ςτισ 31/08/2016. 

 

Ορίηουμε ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν τθν  24θ του μθνόσ Ιουνίου του 

ζτουσ 2016 θμζρα Ραραςκευι, και εφόςον προκφψει ανάγκθ επαναλθπτικισ 

ψθφοφορίασ, τθν 29θ  Ιουνίου 2016, θμζρα Τετάρτθ τισ ίδιεσ ϊρεσ, ςτον ίδιο χϊρο 

και με τθν ίδια εφορευτικι επιτροπι. 

Καλοφμε τουσ υποψιφιουσ για το αξίωμα του Ρροζδρου του Τμιματοσ Τουρκικϊν 

Σπουδϊν και Σφγχρονων Αςιατικϊν Σπουδϊν να υποβάλουν διλωςθ 

υποψθφιότθτασ από τθν 13/06/2016 θμζρα Δευτζρα ζωσ και τθν 15/06/2016 θμζρα 

Τετάρτθ και ϊρα 11.00 π.μ. ζωσ και 14:00 μ.μ.  
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ΚΑΙΟΡΚΖΟΤΜΕ 

Σθ διαδικαςία διενζργειασ των εκλογών, ωσ εξισ: 

 

Α. ΤΠΟΨΗΦΚΟΣΗΣΕ 

 

1. Υποψθφιότθτα για τθ κζςθ του Ρροζδρου μποροφν να υποβάλουν 

Κακθγθτζσ πρϊτθσ βακμίδασ ι Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ. 

2. Ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ εκλζγεται από τουσ Κακθγθτζσ και τουσ 

υπθρετοφντεσ λζκτορεσ του Τμιματοσ. 

3. Η ανακιρυξθ των υποψθφίων κα γίνει από τθν εφορευτικι επιτροπι, θ 

οποία κα ςυνεδριάςει για το ςκοπό αυτό ςτισ 17 Ιουνίου θμζρα Ραραςκευι 

και ϊρα 11:00 π.μ.  

4. Το ίδιο πρόςωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Ρρόεδροσ Τμιματοσ, για τρίτθ 

ςυνεχι κθτεία. 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΙΕΜΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΚΟΣΗΣΩΝ: 

 

Οι υποψθφιότθτεσ για το αξίωμα του Ρροζδρου, πρζπει να υποβλθκοφν 

προςωπικά, ι μζςω ειδικά εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, θλεκτρονικά ι 

επιςτολικά ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ,  με αίτθςθ των ενδιαφερομζνων, μζχρι 

τισ 15 του μθνόσ Ιουνίου του ζτουσ 2016, θμζρα  Τετάρτθ και ζωσ τισ 14:00 μ.μ.  

 

Γ. ΗΜΕΡΑ ΔΚΕΞΑΓΩΓΗ, ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΕΚΛΟΓΚΚΗ ΔΚΑΔΚΚΑΚΑ, ΣΟΠΟ ΤΝΕΔΡΚΑΗ 

ΣΗ ΕΠΚΣΡΟΠΗ. 

 

Η εκλογι κα διεξαχκεί τθν 24/06/2016, θμζρα Παραςκευι, από τισ 11:00 π.μ. ζωσ 

τισ 15:00 μ.μ., ςτον 2ο όροφο του κτιρίου τθσ οδοφ Καπλανών 6. 

 

Αναγνωριςτικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ των εκλεκτόρων (Π.Δ. 160/2008 άρκρο 

65, παρ. 3, εδ.2)  

Οι εκλζκτορεσ κατά τθν ψθφοφορία πρζπει να επιδεικνφουν το δελτίο τθσ 

αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι τθν ακαδθμαϊκι τουσ ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο 

ζγγραφο. Ο ζλεγχοσ γίνεται με ευκφνθ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ.  

ΑΔΑ: 79ΦΕ46ΨΖ2Ν-Β4Ρ



4 

 

 Άκυρα ψθφοδζλτια (Ρ.Δ. 160/2008) άρκρο 66, παρ. 3) Τα ψθφοδζλτια είναι άκυρα 

ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 Πταν δεν είναι ζντυπα, 

 Εάν ζχει αλλοιωκεί το περιεχόμενό τουσ, 

  Εάν εκτυπϊκθκαν ςε χαρτί που διαφζρει από τα υπόλοιπα ψθφοδζλτια,  

εάν ζχουν διαφορετικό ςχιμα ι διαςτάςεισ,  

  Εάν βρεκοφν ςτον ίδιο φάκελο μαηί με ζνα ι περιςςότερα ζγκυρα ι άκυρα 

ψθφοδζλτια,  

 Εάν βρεκοφν ςε διαφορετικό φάκελο από αυτοφσ που χρθςιμοποιικθκαν 

κατά τθν ψθφοφορία, κακϊσ και εάν φζρουν λζξεισ, φράςεισ, 

υπογραμμίςεισ, ςτίγματα, αποτελϊντασ διακριτικό γνϊριςμα και 

παραβιάηοντασ το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ, 

  Εάν τα ψθφοδζλτια ζχουν διαγραφζσ, εγγραφζσ ι διορκϊςεισ που 

κακιςτοφν αμφίβολο το περιεχόμενό τουσ, κακϊσ και εάν υπάρχουν 

ςθμειωμζνα ςτο φάκελο ςτίγματα, ςθμεία ι λζξεισ, τα ψθφοδζλτια είναι 

άκυρα, εφόςον κρικεί ότι τα παραπάνω ςυνιςτοφν διακριτικά γνωρίςματα 

που παραβιάηουν προδιλωσ το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ. 

 

 

Δ. ΕΦΟΡΕΤΣΚΚΗ ΕΠΚΣΡΟΠΘ  

 

Ορίηουμε τουσ παρακάτω, ωσ μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ: 

 

ΣΑΚΣΚΚΑ ΜΕΛΗ 

Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αιμιλία Ιεμοποφλου- ΠΡΟΕΔΡΟ 

Επίκουροσ Κακθγθτισ Κωάννθσ αριδάκθσ    

Λζκτορασ Κωνςταντίνοσ Γώγοσ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΚΚΑ ΜΕΛΗ 

Επίκουρθ Κακθγιτρια Μαρία Μαυροποφλου-  ΠΡΟΕΔΡΟ 

Επίκουρθ Κακθγιτρια Ευκυμία Κάννερ 

Λζκτορασ Αντώνιοσ Δεριηιώτθσ 

 

Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθν επιτροπι κα παρζχει θ Ρροϊςταμζνθ τθσ 

Γραμματείασ του Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων Αςιατικϊν Σπουδϊν 

κ. Διμθτρα Ράππου, με Αναπλθρϊτρια τθν κ. Αικατερίνθ Ραυλοποφλου, υπάλλθλο 

ΙΔΟΧ  ΡΕ Διοικθτικοφ του ιδίου Τμιματοσ.  

 

Η εφορευτικι  επιτροπι ςυντάςςει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογισ) και μεριμνά 

για τθν άμεςθ ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων μαηί με τουσ αρμόδιουσ 

υπαλλιλουσ τθσ  Γραμματείασ του Τμιματοσ.  
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Ο/Η Ρρόεδροσ  εκλζγεται εάν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων 

ψιφων των ψθφιςάντων εκλεκτόρων, ςτισ οποίεσ δεν ςυνυπολογίηονται εκτόσ των 

άκυρων ψιφων και οι λευκζσ ψιφοι και οι αποχζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 1 

του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-09-09 /τ. Αϋ) 

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ εκλογισ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεων διαπιςτωτικι πράξθ του Ρρφτανθ για τθν ανάδειξθ του Ρροζδρου του 

Τμιματοσ.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και 

κα καταχωρθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  

 

Δ. ΕΝΣΑΕΚ: 

 Ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των εκλογϊν μπορεί να υποβάλει για 

οποιοδιποτε λόγο κακζνασ που ανακθρφχκθκε υποψιφιοσ κατά τθν εκλογι 

αυτι, κακϊσ και κάκε εκλζκτορασ εγγεγραμμζνοσ ςτουσ εκλογικοφσ 

καταλόγουσ.  

  Ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των εκλογϊν μπορεί να υποβάλει κάκε 

εκλζκτορασ ι υποψιφιοσ ι αντιπρόςωπόσ του ενϊπιον τθσ οικείασ 

εφορευτικισ επιτροπισ χωρίσ να διακόπτεται θ ψθφοφορία. Οι ενςτάςεισ 

υποβάλλονται εγγράφωσ ζωσ τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ εκλογισ και 

καταχωρίηονται υποχρεωτικά ςε αυτό. Αρμόδια για να αποφανκεί επί των 

ενςτάςεων είναι θ Εφορευτικι Επιτροπι. Η απόφαςθ τθσ Εφορευτικισ 

Επιτροπισ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.  

 

Ο Ρρόεδροσ 

* 

Κακθγθτισ Ιωάννθσ Θ. Μάηθσ 

 

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο και παραμζνει ςτο αρχείο τθσ 

Γραμματείασ. 

 

 

Κοιν: Ρρυτανεία ΕΚΡΑ 

         Κοςμθτεία Σχολισ Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν 
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