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ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

   

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 

Αρ. Πρωτ.:4977 

  

Προς:  

Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές,  

Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες  

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 

 

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(συνεδρίαση 4η / 5-10-2012) 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/06.09.2011, τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 

159/10.08.2012, τ. Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», τις 

διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/311/125673α/Β2 «Εκλογική διαδικασία για την 

ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε ΑΕΙ» (Φ.Ε.Κ. 

2503/4.11.2011), τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/309/125673/Β2 «Εφαρμογή 
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του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των 

καθηγητών-εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε ΑΕΙ» (Φ.Ε.Κ. 

2436/2.11.2011), και τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/764/112039/Β2 

«Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική και επιστολική ψήφο για την ανάδειξη 

των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ» (Φ.Ε.Κ. 2564/21.9.2012), 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 

Εκλογές για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα λάβουν χώρα την 25 Οκτωβρίου 

2012, ημέρα Πέμπτη, από 10.00 έως 16.00 στην αίθουσα Α36 (Πτέρυγα 

Αντωνιάδου, Πατησίων 76, 3ος όροφος) και σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται 

στην πρώτη και δεύτερη περίοδο της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄159).  

 

Α. Υποψηφιότητα 

Υποψήφιοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ του Ν. 4009/2011, μπορούν να είναι όλοι 

οι πλήρους απασχόλησης Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές 

Καθηγητές του Ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση 

αυτή, Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την 

υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης πριν τις 31/8/2016. Επίσης, δεν επιτρέπεται 

να είναι υποψήφιοι όσοι βρίσκονται σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους το 

αργότερο έως την 16/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει : 

 Αυτοπροσώπως ή διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, με κατάθεση 

υπογεγραμμένης αίτησης – βάσει του συνημμένου στην Προκήρυξη 

υποδείγματος -  στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου 

(Υπεύθυνη κα. Λυδία Κωνσταντινίδου, Κεντρικό Κτίριο, 2ος όρ., τηλ. 

2108203298-297). 

 Με ηλεκτρονική αίτηση στο e-mail: lydia@aueb.gr. 
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Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η 

παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται, 

έντυπα ή ηλεκτρονικά, μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή της εκλογής στη 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου. Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων 

και των παραιτήσεων, τηρείται ειδικό πρωτόκολλο στη Γραμματεία Πρυτανικού 

Συμβουλίου. 

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία θα εκδοθεί έως τις 

17/10/2012, ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά επωνύμου, 

και ανακοινώνονται. Με επιμέλεια του Πρυτανικού Συμβουλίου, αναρτώνται 

επίσης σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των 

υποψηφίων και σύντομα βιογραφικά σημειώματα αυτών, εφόσον οι υποψήφιοι 

συναινούν στην ανάρτηση των βιογραφικών σημειωμάτων τους. Το σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα και η γραπτή συναίνεση ανάρτησης αυτού συνοδεύουν 

την αίτηση υποψηφιότητας. 

 

Β. Εκλογικοί κατάλογοι 

Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση, από τους 

εκλογείς, δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με 

διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή 

συμμετέχουν και οι Λέκτορες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι 

οποίοι υπηρετούν στο Ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4009/2011. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Στο εκλογικό 

σώμα δεν συμμετέχουν όσοι βρίσκονται σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης 

των καθηκόντων τους. 

 
Γ. Εφορευτική επιτροπή 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο με σκοπό την υποστήριξη των εκλογών συγκροτεί 

Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τους: 

 κ. Γ. Βενιέρη, Καθηγητή ως πρόεδρο,  

 κ. Ε. Πανά, Καθηγητή, 

 κ. Δ. Σπινέλη, Καθηγητή, 

ΑΔΑ: Β4ΤΖ469Β4Μ-ΝΗ4



4 
 

 κ. Ι. Μπίλια, Αναπληρωτή Καθηγητή και 

 κ. Γ. Ξυλωμένο, Επίκουρο Καθηγητή 

Η Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. 

Φ.122.1/311/125673α/Β2 όπως έχει προσαρμοσθεί και ισχύει, έχει 

επιγραμματικά τα εξής καθήκοντα: 

 Μεριμνά με συνδρομή της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου για 

τη διαμόρφωση του χώρου των εκλογών μία ημέρα πριν από αυτήν. 

 Παραλαμβάνει από τον Πρύτανη τη σφραγίδα των εκλογών. 

 Μεριμνά για την σύμφωνα με το νόμο διεξαγωγή των εκλογών μέχρι το 

πέρας της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής με 

ηλεκτρονική ψήφο, αν απαιτηθεί. 

 Αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των ενστάσεων που αφορούν την 

παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 

ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την 

ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων, την ακυρότητα ή την εσφαλμένη 

καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και την εσφαλμένη διαλογή των ψήφων. 

 Προβαίνει, μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, στις ενέργειες που 

προβλέπονται στο άρθρο 5 της Υ.Α. Φ.122.1/311/125673α/Β2 και 

συντάσσει πρακτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 7 της Υ.Α. Φ.122.1/311/125673α/Β2. Στη συνέχεια, αν 

πρόκειται για  ψηφοφορία με κάλπη παραδίδει τα ψηφοδέλτια και τους 

φακέλους, αν πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία άλλο τυχόν 

τεκμηριωτικό/αποδεικτικό υλικό στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Σε κάθε 

περίπτωση παραδίδει μαζί και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας που 

προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 και το πρακτικό καταμέτρησης 

που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.  Για την κατά το 

προηγούμενο εδάφιο παράδοση – παραλαβή των ψηφοδελτίων και του εν 

γένει εκλογικού υλικού συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή 

πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρό της και τον Πρύτανη. Το 

ειδικότερο περιεχόμενο του πρακτικού καταμέτρησης ψηφοδελτίων 

εκλογικού τμήματος και του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας καθορίζεται στις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. Φ.122.1/311/125673α/Β2, 

αντίστοιχα. 
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Δ. Ψηφοφορία – Αντιπρόσωποι – Επαναληπτικές εκλογές 

Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 

που η εκλογική διαδικασία της Πέμπτης 25 Οκτωβρίου αποβεί άγονη, η 

διαδικασία θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012, στον ίδιο χώρο, με 

ώρα έναρξης και λήξης την ήδη ορισθείσα και την ίδια εφορευτική επιτροπή. 

Σε περίπτωση που και η επαναληπτική διαδικασία ψηφοφορίας της 29ης 

Οκτωβρίου 2012 αποβεί άγονη, η διαδικασία της εκλογής των Εσωτερικών 

μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα διεξαχθεί 

μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 

Φ.122.1/764/112039/Β2 «Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική και 

επιστολική ψήφο για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ» (Φ.Ε.Κ. 

2564/21.9.2012). 

 

Ε. Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει κάθε εκλογέας 

εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος. 

Οι ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων και συνδρομής κωλυμάτων σε 

υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των 

διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στη 

Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου έως και την 19/10/2012 και ώρα 

14:00.  

Οι ενστάσεις που αφορούν την παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή 

κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων, την ακυρότητα ή την 

εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και την εσφαλμένη διαλογή των 

ψήφων υποβάλλονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.  

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί, με ευθύνη της Γραμματείας του 

Πρυτανικού Συμβουλίου, στους παρακάτω ιστοτόπους: 

1. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, 

2. της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) 
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ΑΙΤΗΣΗ 
υποψηφιότητας για τη θέση Εσωτερικού Μέλους του Συμβουλίου  

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

 Προς:το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

Όνομα Και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα Και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία Γέννησης: 

Τόπος Γέννησης: 

Διεύθυνση Κατοικίας: 

Βαθμίδα: 

Τμήμα: 
  
Με την αίτησή μου αυτή, υποβάλλω υποψηφιότητα για μια θέση εσωτερικού μέλους του 
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 
Νόμος 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α΄) άρθρο 8, παράγραφος 4 για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων. 
Ειδικότερα, είναι σε γνώση μου ότι : 
«Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης οι 
καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι 
υποψήφιοι, καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς 
θητείας». 
Δηλώνω ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό μου, δεν τελώ σε αναστολή άσκησης των 
καθηκόντων κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011, και δεν αποχωρώ από το Πανεπιστήμιο λόγω 
συνταξιοδότησης πριν τις 31/8/2016. 
 

Με την παρούσα μου: 
α. Επισυνάπτω σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

      ναι              όχι            (σημειώστε με √) ή 
   θα το αποστείλω και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: lydia@aueb.gr 

      ναι              όχι            (σημειώστε με √) 
β. Συναινώ στην ανάρτησή του στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

      ναι              όχι            (σημειώστε με √) 
 

 

Αθήνα __ Οκτωβρίου 2012 

ο/η δηλ. 

 

 

(υπογραφή) 
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