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Ακινα, 24 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 3527
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΕΩΝ
ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ

Θ ΣΥΓΚΛΘΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΘΜΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ
(ςυνεδρίαςθ 10θ/24.06.2020)
Ζχοντασ υπόψθ:
1. των άρκρων 66 ζωσ 71 και 125 του ν. 4692/2020 «Αναβάκμιςθ του Σχολείου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ
111),
2. τθσ 77561/Η1/19.06.2020 Κ.Υ.Α.: «Διαδικαςία θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ για τθν ανάδειξθ του Πρφτανθ
και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελϊν οργάνων των ακαδθμαϊκϊν μονάδων Α.Ε.Ι., κακϊσ
και των Διευκυντϊν Κλινικϊν, Εργαςτθρίων και Μουςείων που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν
μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481),
3. του άρκρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ ανϊτατθσ, εκπαίδευςθσ,
ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 114),
4. του άρκρου 72 του ν. 4690/2020 (Α’ 104): Κφρωςθ: α) τθσ από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊου COVID-19 και άλλεσ
κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Αϋ84) και β) τθσ από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτζρω μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊου COVID-19 και τθν επάνοδο
ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Α’ 90) και άλλεσ διατάξεισ και
5. τθν με αρικμ. 198585/Η1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιςτωτικι Πράξθ του Υπουργοφ και
τθσ Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, με τθν οποία διαπιςτϊνεται ο
διοριςμόσ του Εμμανουιλ Γιακουμάκθ, Κακθγθτι του Τμιματοσ Πλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν
και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ, ωσ Πρφτανθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με πλιρθ
κθτεία και τισ διατάξεισ του άρκρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’ 142) ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ ωσ
άνω κθτεία λιγει τθν 31.08.2020,
6. τθν με αρικμ. 6955/07.11.2019 (Β’ 4285) απόφαςθ τθσ 2θσ/07.11.2019 ςυνεδρίαςθσ Συγκλιτου θ οποία
μεταξφ άλλων ορίηει τισ αρμοδιότθτεσ Αναπλθρωτϊν Πρυτάνεωσ και τθν με αρικμ. 428/24.01.2020 (Β’
296) απόφαςθ τθσ 5θσ/23.01.2020 ςυνεδρίαςθσ Συγκλιτου, θ οποία τροποποίθςε τθν ωσ άνω ωσ προσ
τον οριςμό τθσ Κακθγιτριασ κ. Σάνδρα Κοζν ωσ Αναπλθρϊτριασ Πρυτάνεωσ Ζρευνασ και τον κακοριςμό
τθσ ςειράσ αναπλιρωςθσ Πρφτανθ,
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Εκλογζσ για τθν ανάδειξθ Πρφτανθ και Αντιπρυτάνεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν οι οποίεσ
κα λάβουν χϊρα τθν 23η Ιουλίου 2020, θμζρα Πέμπτη, από 10:00 ζωσ 16:00 μζςω εκλογικισ διαδικαςίασ
με θλεκτρονικι ψιφο.
Α. ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΕ

ΑΔΑ: ΩΑ8Α469Β4Μ-40Β

Δικαίωμα υποψθφιότθτασ για το αξίωμα του Πρφτανθ ζχουν οι κακθγθτζσ πρϊτθσ βακμίδασ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, οι οποίοι τελοφν ςε κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ κατά τον χρόνο
διενζργειασ των εκλογϊν. Δικαίωμα υποψθφιότθτασ για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ ζχουν οι κακθγθτζσ
πρϊτθσ βακμίδασ ι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, οι οποίοι τελοφν ςε
κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ κατά τον χρόνο διενζργειασ των εκλογϊν. Δεν επιτρζπεται να κζςουν
υποψθφιότθτα τα μζλθ Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωροφν από τθν υπθρεςία λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου
ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ.
Οι υποψθφιότθτεσ των ςυνδυαςμϊν των υποψθφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων κα πρζπει να
υποβλθκοφν προσ τθ Σφγκλθτο του Ιδρφματοσ μζςω του κεντρικοφ πρωτοκόλλου το αργότερο ζωσ τθν 6η
Ιουλίου 2020, θμζρα Δευτέρα και ϊρα 14:00.
Θ υποβολι των υποψθφιοτιτων κα γίνει με κατάκεςθ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ ανά ςυνδυαςμό,
υπογεγραμμζνθσ από τον υποψιφιο Πρφτανθ και τουσ υποψθφίουσ Αντιπρυτάνεισ, βάςει του ςυνθμμζνου
ςτθν Προκιρυξθ υποδείγματοσ. Με τθν αίτθςθ υποβολισ υποψθφιότθτασ κατατίκενται για όλα τα μζλθ του
ςυνδυαςμοφ, πλιρθ βιογραφικά ςθμειϊματα ςε θλεκτρονικι μορφι και φωτοτυπίεσ αςτυνομικϊν
ταυτοτιτων.
Θ υποβολι των υποψθφιοτιτων κα γίνει με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:
1.
Αυτοπροςϊπωσ ι δια εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτο κεντρικό πρωτόκολλο προσ τθ
Γραμματεία Συγκλιτου (υπόψθ κασ Ηαφειρϊσ Γιαμαλάκθ, κεντρικό κτιριο, 2οσ όροφοσ, τθλ.
210.8203298).
2.
Με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ Γραμματεία Συγκλιτου (Γραμματεία Συγκλιτου ΟΠΑ, Πατθςίων 76,
10434 Ακινα)
3.

Με θλεκτρονικι αίτθςθ ςτο email: sec-siglitos@aueb.gr. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να
ςταλεί θ αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από όλουσ τουσ υποψθφίουσ του
ςυνδυαςμοφ και τα λοιπά προβλεπόμενα ζγγραφα ςε θλεκτρονικι μορφι ι ςαρωμζνα.

Β. ΩΜΑ ΕΚΛΕΚΣΟΡΩΝ
Ο Πρφτανθσ και οι Αντιπρυτάνεισ εκλζγονται από ειδικό ςϊμα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίηεται από το
ςφνολο των κακθγθτϊν πρϊτθσ βακμίδασ, των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν, των επίκουρων κακθγθτϊν,
μόνιμων και επί κθτεία, κακϊσ και των υπθρετοφντων λεκτόρων του Ιδρφματοσ μζςω θλεκτρονικισ
ψθφοφορίασ.
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 των κακθκόντων τουσ.
Το εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνο όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, βάςει των
οποίων διενεργοφνται οι εκλογζσ. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίηονται και τθροφνται από τθ Διεφκυνςθ
Διοικθτικοφ του Ιδρφματοσ. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριςτικοποιοφνται δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν και εγκρίνονται από τον Πρφτανθ.
Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται ςτθν Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι. Τυχόν μεταβολζσ ςτον αρικμό
των μελϊν του εκλογικοφ ςϊματοσ, ιτοι αφξθςθ-μείωςθ λόγω παραιτιςεων, κ.ά. μετά τθν οριςτικοποίθςθ
των καταλόγων, κα ανακοινϊνονται άμεςα ςτθν Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι από τθν Διεφκυνςθ
Διοικθτικοφ.
Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Τθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει πενταμελισ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι (ΚΕΕ), με
ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ, θ οποία κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Ιδρφματοσ.
Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν οι υποψθφιότθτεσ κάκε ςυνδυαςμοφ για τα
αξιϊματα του Πρφτανθ και των Αντιπρυτάνεων, εξετάηει εάν οι υποψιφιοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ
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εκλογιμότθτασ κατά το άρκρο 66 του ν. 4692/2020 και καταρτίηει ενιαίο ψθφοδζλτιο για κάκε ζναν
ςυνδυαςμό, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψιφιο Πρφτανθ και τουσ τζςςερισ (4) υποψιφιουσ
Αντιπρυτάνεισ και ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ ςυνδυαςμοφσ εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τον
οριςμό τθσ. Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι επιβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ, εξάγει τα
αποτελζςματα τθσ εκλογισ και ανακθρφςςει τουσ επιτυχόντεσ.
Θ εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ και επιβλζπεται από τθν
Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι. Σε περίπτωςθ που κατά τθν εκλογικι διαδικαςία τθσ 23ησ Ιουλίου 2020
κανείσ από τουσ υποψιφιουσ ςυνδυαςμοφσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία ι ςε περίπτωςθ
ιςοψθφίασ, επαναλαμβάνεται αυτι, ομοίωσ μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα
Παραςκευή 24 Ιουλίου 2020 μεταξφ των υποψιφιων ςυνδυαςμϊν που καταλαμβάνουν τθν πρϊτθ και τθ
δεφτερθ κζςθ ι μεταξφ των ιςοψθφθςάντων ςυνδυαςμϊν ςτθν πρϊτθ κζςθ. Επί νζασ άγονθσ εκλογικισ
διαδικαςίασ, επαναλαμβάνεται αυτι, ομοίωσ μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, τθν επόμενθ εργάςιμθ
θμζρα Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, οπότε εκλζγεται ο υποψιφιοσ ςυνδυαςμόσ που ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι
πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ ενϊπιον τθσ Κεντρικισ
Εφορευτικισ Επιτροπισ. Αν υπάρχει ζνασ μόνο υποψιφιοσ ςυνδυαςμόσ, αυτόσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει
τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) των ζγκυρων ψιφων.
Το πρακτικό εκλογισ που ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν παρ. 5α του άρκρου 4 τθσ 77561/Η1/19.06.2020
Κ.Υ.Α. υποβάλλεται ςτθ Γραμματεία Συγκλιτου προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ιδρφματοσ
και να εκδοκεί ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ.
Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ εκλογισ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ διαπιςτωτικι
πράξθ του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθν εκλογι του Πρφτανθ και των τεςςάρων (4)
Αντιπρυτάνεων.
Ε. ΕΝΣΑΕΙ
Ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των εκλογϊν μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογζασ εγγεγραμμζνοσ ςτουσ
εκλογικοφσ καταλόγουσ του Ιδρφματοσ και β) οι υποψήφιοι ή κατ’ εξουςιοδότηςή τουσ οριςμζνοι
αντιπρόςωποι.
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ενϊπιον τησ Κεντρικήσ Εφορευτικήσ Επιτροπήσ ζωσ τη ςφνταξη του
πρακτικοφ εκλογήσ, χωρίσ να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενςτάςεων αποφαίνεται αιτιολογημζνα η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ςτην οποία απευθφνονται.
Ειδικϊσ, οι ενςτάςεισ που εμπίπτουν ςτην περίπτωςη (α) τησ επόμενησ παραγράφου υποβάλλονται ενϊπιον
τησ Κεντρικήσ Εφορευτικήσ Επιτροπήσ το αργότερο πζντε εργάςιμεσ (5) ημζρεσ πριν από τη διεξαγωγή τησ
ψηφοφορίασ, η οποία αποφαίνεται αιτιολογημζνα επ’ αυτϊν το αργότερο μζςα ςε δφο (2) ημζρεσ από την
υποβολή τουσ και επί αποδοχήσ αυτϊν αναμορφϊνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά ςε
εμφανζσ ςημείο του Ιδρφματοσ, μζςα ςτην ίδια προθεςμία.
Λόγουσ ζνςταςησ θεμελιϊνουν αποκλειςτικά:
α) Η ζλλειψη νόμιμων προςόντων και η ςυνδρομή κωλυμάτων ςε υποψηφίουσ που ζχουν ανακηρυχθεί και
γενικά η παραβίαςη των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων (άρθρο 66 ν.
4692/2020) ,
β) η παραβίαςη των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή τησ ψηφοφορίασ ή κατά την εξαγωγή του
εκλογικοφ αποτελζςματοσ ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγζντων υποψηφίων και
γ) η ακυρότητα ή η εςφαλμζνη καταμζτρηςη των ψηφοδελτίων και η εςφαλμζνη διαλογή των ψήφων.
Θ παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί, με ευκφνθ τθσ Γραμματείασ Συγκλιτου, ςτουσ παρακάτω ιςτότοπουσ:
1. του Ιδρφματοσ
2. του Προγράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και κα αποςταλεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε όλα τα μζλθ Δ.Ε.Π. του Πανεπιςτθμίου
ςυνοδευόμενθ από το παρακάτω υπόδειγμα αίτθςθσ υποψθφιότθτασ-υπεφκυνθσ διλωςθσ:
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Προσ: Σφγκλθτο Ιδρφματοσ
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΙΩΜΑ ΣΟΤ ΠΡΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΕΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ

Α. ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΙΩΜΑ ΣΟΤ ΠΡΤΣΑΝΗ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΒΑΘΜΙΔΑ:
………………………………..………………………………………………………………….
EMAIL:
………………………………..………………………………………………………………….
Με τθν παροφςα αίτθςθ υποβάλλω τθν υποψθφιότθτά μου για το αξίωμα του Πρφτανθ του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν γνωρίηοντασ τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο Νόμοσ.
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου κωλφματα εκλογιμότθτασ και
ότι ςυναινϊ για τθν ανάρτθςθ του βιογραφικοφ μου ςθμειϊματοσ ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
Ακινα, …../…../2020

Ο Αιτϊν/ Θ Αιτοφςα
_____________________________________________________________________________
Β. ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΙΩΜΑ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΕΩΝ
1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΒΑΘΜΙΔΑ:
………………………………..………………………………………………………………….
EMAIL:
………………………………..………………………………………………………………….
Με τθν παροφςα αίτθςθ υποβάλλω τθν υποψθφιότθτά μου για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν γνωρίηοντασ τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο Νόμοσ.
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου κωλφματα εκλογιμότθτασ και
ότι ςυναινϊ για τθν ανάρτθςθ του βιογραφικοφ μου ςθμειϊματοσ ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
Ακινα, …../…../2020

Ο Αιτϊν/ Θ Αιτοφςα
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_____________________________________________________________________________
2. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΒΑΘΜΙΔΑ:
………………………………..………………………………………………………………….
EMAIL:
………………………………..………………………………………………………………….
Με τθν παροφςα αίτθςθ υποβάλλω τθν υποψθφιότθτά μου για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν γνωρίηοντασ τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο Νόμοσ.
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου κωλφματα εκλογιμότθτασ και
ότι ςυναινϊ για τθν ανάρτθςθ του βιογραφικοφ μου ςθμειϊματοσ ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
Ακινα, …../…../2020

Ο Αιτϊν/ Θ Αιτοφςα

3. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΒΑΘΜΙΔΑ:
………………………………..………………………………………………………………….
EMAIL:
………………………………..………………………………………………………………….
Με τθν παροφςα αίτθςθ υποβάλλω τθν υποψθφιότθτά μου για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν γνωρίηοντασ τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο Νόμοσ.
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου κωλφματα εκλογιμότθτασ και
ότι ςυναινϊ για τθν ανάρτθςθ του βιογραφικοφ μου ςθμειϊματοσ ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
Ακινα, …../…../2020

Ο Αιτϊν/ Θ Αιτοφςα

4. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
………………………………..………………………………………………………………….
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ:
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………………………………..………………………………………………………………….
ΒΑΘΜΙΔΑ:
………………………………..………………………………………………………………….
EMAIL:
………………………………..………………………………………………………………….
Με τθν παροφςα αίτθςθ υποβάλλω τθν υποψθφιότθτά μου για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν γνωρίηοντασ τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο Νόμοσ.
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου κωλφματα εκλογιμότθτασ και
ότι ςυναινϊ για τθν ανάρτθςθ του βιογραφικοφ μου ςθμειϊματοσ ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
Ακινα, …../…../2020

Ο Αιτϊν/ Θ Αιτοφςα
Με τθν παροφςα επιςυνάπτονται για τον υποψιφιο Πρφτανθ και για κακζνα από τουσ υποψθφίουσ
Αντιπρυτάνεισ του Συνδυαςμοφ.
α. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
β. Πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα ςε θλεκτρονικι μορφι.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για τθν υποβολι των υποψθφιοτιτων είναι αναγκαία θ ςυλλογι και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων
των υποψθφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων.
Υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ είναι το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ διεξαγωγι τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ Πρυτανικϊν Αρχϊν
και νομικι βάςθ αυτισ είναι θ ςυμμόρφωςθ με ζννομθ υποχρζωςθ, ιτοι θ τιρθςθ των απαιτιςεων του
Ν.4692/2020 (άρκρο 6 παρ.1γϋΓΚΠΔ).
Οι υποψιφιοι δφνανται να αςκιςουν τα δικαιϊματα των άρκρων 15 ζωσ 22 του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Προςταςίασ Δεδομζνων, με βάςθ τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ, ενϊ μποροφν και να
υποβάλλουν καταγγελία προσ τθν αρμόδια Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. (Λ.
Κθφιςίασ 1-3, 115 23 Ακινα).
Για οποιοδιποτε δικαίωμά τουσ, οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν Υπεφκυνθ Προςταςίασ
Δεδομζνων του ΟΠΑ (Τθλ.: 210-8203135, Email: dpo@aueb.gr).
Τα προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγονται δεν διαβιβάηονται ςε τρίτουσ αποδζκτεσ, τίκενται δε ςτθ
διάκεςθ μόνο των οργάνων και εντεταλμζνων υπαλλιλων του ΟΠΑ που αρμοδίωσ εμπλζκονται τθν
εκλογικι διαδικαςία.
Δια τθσ υποβολισ τθσ παροφςθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, οι υποψιφιοι βεβαιϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ
των ωσ άνω πλθροφοριϊν.
Ακινα, 24 Ιουνίου 2020
Ο Πρφτανθσ
*

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ

*Θ υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα.
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