
 
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ /  THE DEAN 

 
Προς                                          Αθήνα, 25 Μαΐου 2021 
Τα μέλη ΔΕΠ,                                         Αριθμ. Πρωτ.: 63 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων  
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
      

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                                                                                                             

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),  

2. Του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ. 
Α΄/12-6-2020), 

3. Του Π.Δ. 78/28.5.2013 «Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
(ΦΕΚ 119/28.5.2013 τ. Α΄), 

4. Την με αρ. 7320/09-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την 
εκλογή του Καθηγητή κ. Σιώμκου Γεωργίου ως Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με θητεία έως 30.11.2020 και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του Ν. 
4559/2018 (Α΄142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2021. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2021 έως 31/08/2024.  

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 πμ έως και 3.00 μμ. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται 
από μέλη ΔΕΠ της Σχολής.  Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης 
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους/ες 
Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη 
διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών 
πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών,  μόνιμων και επί 
θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στο 
εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη 
θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή 
ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.  

Κοσμήτορας εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων. Αν κανείς/καμία από τους/τις υποψήφιους/ες Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή 
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 18η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή την 
ίδια ώρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α συγκεντρώνει τη 
σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας/μία μόνο υποψήφιος/α, αυτός/η 
εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

Υποψηφιότητες 

Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για θητεία τριών (3) ετών. Δεν επιτρέπεται να είναι 
υποψήφιοι/ες μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου 
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα 
για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. 

Ο/Η Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή Διευθυντή 
Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 8η  Ιουνίου 
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μμ. στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού 
Πρωτοκόλλου. 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας    

1. Αίτηση Υποψηφιότητας  – Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της 
υποψηφίου/ας κωλύματα εκλογιμότητας 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

                             * 

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ 

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- Δ/νση Διοικητικού  
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων 
 
Συνημμένο 
- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 
 
 

* Το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας  
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  

……………………………………………………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

………………………………………………………………………………............. 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  

………………………………………………………………………………………. 

ΒΑΘΜΙΔΑ: 

……………………………………………………………………………………… 

EMAIL:  

………………………………………………………………………………………. 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις 
προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 1 α και β και της παρ. 8  του άρθρου 19 του ν. 4485/2017, δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας και ότι συναινώ για την ανάρτηση του βιογραφικού μου 
σημειώματος στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.    

 

Αθήνα, …./…./2021 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

 

………………………. 

(Υπογραφή) 
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