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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
Προς Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 
τους Καθηγητές και  Αρ. Πρωτ.: 3722 
τους υπηρετούντες Λέκτορες 
των Τμημάτων  
α) Οικονομικής Επιστήμης και  
β) Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου μας 
Ενταύθα 
 
 
Θέμα: «Εκλογές Προέδρου των Τμημάτων: α) Οικονομικής Επιστήμης &  β) Πληροφορικής 
για τα ακαδ. έτη 2013-2014 και 2014-2015 
   
     
Έχοντας υπόψη:  
 

1. τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4076/2012 και 
4115/2013,  

2. την με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012 εγκύκλιο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  

3. την παρ. 16 του άρθρου 44Α του Ν. 4115/2013, 
4. την Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/184/16376/Β2/ 6-2-2013 «∆ιαδικασία ανάδειξης 

των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική 
ψήφο» και  

5. τα άρθρα 22, 23, 24 και 25 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 671/30-5-2002) 

 
 

Αποφασίζει  
 
1. Τη διενέργεια των εκλογών Προέδρων  των Τμημάτων: α) Οικονομικής Επιστήμης και  β) 

Πληροφορικής για τα ακαδ. έτη 2013-2014 και 2014-2015 μέσω εκλογικής διαδικασίας 
με ηλεκτρονική ψήφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 44Α του Ν. 
4115/2013 και της Υπουργικής Απόφασης Φ.122.1/184/16376/Β2/ 6-2-2013 
«∆ιαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας 
με ηλεκτρονική ψήφο». 
 

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 από ώρα 
10:00 έως 15:00. 
 

3. Ορίζει ως όργανα διενέργειας εκλογών  τις παρακάτω Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες 
θα έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας:  
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α) Για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: 
  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Ε., Επίκ. Καθηγητής   ΜΙΑΟΥΛΗ Α.,  Επίκ. Καθηγήτρια 
vvassila@aueb.gr     ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Σ., Λέκτορας 

2. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Σ., Επίκ. Καθηγητής    
    stelios@aueb.gr  

3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ε., Επίκ. Καθηγητής  
    ezachar@aueb.gr  

Τα καθήκοντα του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ανατίθενται στον Επίκ. 
Καθηγητή Ε. ΒΑΣΙΛΑΤΟ. 

 

β) Για το Τμήμα Πληροφορικής: 
  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ Γ., Επίκ. Καθηγητής   ΣΥΡΗΣ Β.,  Επίκ. Καθηγητής 
     xgeorge@aueb.gr     ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Β., Επ. Καθηγήτρια 
2. ΜΑΡΙΑΣ Ι., Επίκ. Καθηγητής      
    marias@aueb.gr  
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ., Επίκ. Καθηγητής   

           gepap@aueb.gr  

Τα καθήκοντα του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ανατίθενται στον Επίκ. 
Καθηγητή Γ. ΞΥΛΩΜΕΝΟ . 

 
 

4. ∆υνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν μόνο οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι 
αναπληρωτές καθηγητές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καθηγητές των δύο πρώτων 
βαθμίδων ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη 
Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων καθηγητών του Τμήματος με προτεραιότητα στις δύο 
πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.   

5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων, ενώπιον των οργάνων 
διενέργειας εκλογών, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά 
ή επιστολικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως 
τη έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του 
υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή. Για την καταγραφή των 
υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων τηρείται από τα όργανα διενέργειας εκλογών 
ειδικό πρωτόκολλο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας 
και παραίτησης από αυτήν. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στις 
Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι την 17η Ιουνίου 2013, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 
είτε μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος 
στα τακτικά μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών.   

6. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα διενέργειας εκλογών εξετάζουν εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας. Με επιμέλεια του οργάνου 
διενέργειας των εκλογών, αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος ο πίνακας υποψηφίων. 

7. Η θητεία του Προέδρου Τμήματος είναι διετής. Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να 
εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία.   

8. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 
λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. Σημειώνεται ότι στο 
εκλεκτορικό σώμα δεν συμμετέχουν τα μέλη εκείνα του ∆ΕΠ τα οποία κατά το Σύνταγμα 
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δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα, ως επίσης και τα μέλη που 
βρίσκονται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους (άρ.24 παρ. 4 του ν. 
4009/2011).Αντίθετα τα μέλη ∆ΕΠ τα οποία απουσιάζουν νομίμως από τη θέση τους 
μπορούν να συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα διακόπτοντας την άδειά τους. 

9. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και 
εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται πέντε (5) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για το λόγο αυτό καλούνται οι 
καθηγητές που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο 
εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή Προέδρου των ανωτέρω Τμημάτων, να υποβάλλουν 
σχετική δήλωση στις Γραμματείες των Τμημάτων τους για την διακοπή της εκπαιδευτικής 
τους άδειας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,  το αργότερο μέχρι και την 
Παρασκευή 14-6-2013.  

 

  
 
                    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
 
 
Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ   
 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Γραμματέας ΟΠΑ  
- Τμήμα Παν/κών Αρχών και Οργάνων 
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