
 
 

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ /  THE RECTOR 

Πατησίων 76, 104 34 Αθή να. Tηλ.: 210 8203292, 210 8211124  

76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203292, (+30) 210 8211124 
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  Ακινα, 7 Ιουλίου 2021 
          Αρ. πρωτ.: 2920 
 
Προσ 
Τα μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ Πλθροφορικισ      
τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ  
του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ  

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΣΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 
Ο Πρφτανησ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν  

 
 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. Του άρκρου 23 παρ. 1 ζωσ 11 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ 

/4.8.2017), όπωσ ιςχφουν τροποποιθκζντα, 

2. Του άρκρου 97 παρ.1 ζωσ 4 του Ν. 4692/2020 «Αναβάκμιςθ του Σχολείου και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 111/τ. Αϋ/12-6-2020), 

3. Τθσ Κ.Υ.Α. με αρικμό 77561/Η1/19.06.2020: «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), 

4. Τθ με αρικμό 108159/Η1/21-8-2020 Διαπιςτωτικι Πράξθ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων περί εκλογισ Πρφτανθ και τεςςάρων Αντιπρυτάνεων ςτο Οικονομικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ εκλογι του κ. Δθμθτρίου 

Μπουραντϊνθ του Χαραλάμπουσ, Κακθγθτι του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν 

Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Ιδρφματοσ, ωσ Πρφτανθ 

του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με κθτεία από 01-09-2020 ζωσ 31-08-2024 

(ΦΕΚ 677/28-8-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), 

5. Τθ με αρικμό 4265/21.07.2020 (ΥΟΔΔ’ 567/31.07.2020) διαπιςτωτικι πράξθ του 

Πρφτανθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν  ςφμφωνα με τθν οποία 

διαπιςτϊκθκε θ εκλογι τθσ κ. Βαςιλικισ Καλογεράκθ του Κυριάκου, Κακθγιτριασ Α’ 

Βακμίδασ, ωσ Πρόεδρο του Τμιματοσ Πλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και 

Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ, με διετι κθτεία από 01.09.2020 ζωσ 31.08.2022 και θ 

εκλογι του κ. Ιωάννθ Κωτίδθ του Χριςτου, Κακθγθτι Α’ Βακμίδασ, ωσ Αναπλθρωτι 
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Πρόεδρο του Τμιματοσ Πλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ 

Πλθροφορίασ, με διετι κθτεία από 01.09.2020 ζωσ 31.08.2022, 

6. Το με αρικμό 30/17.06.2021 Πρακτικό τθσ Πενταμελοφσ Κεντρικισ  Εφορευτικισ 

Επιτροπισ για τθν εκλογι Κοςμιτορα (μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ) τθσ Σχολισ 

Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ με το οποίο διαπιςτϊνει τθν εκλογι του κ.  

Ιωάννθ Κωτίδθ, ωσ Κοςμιτορα τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ, 

με τριετι κθτεία από 01.09.2021 ζωσ 31.08.2024, 

7. Τθ  με αρικμό 2600/22-06-2021 επιςτολι παραίτθςθσ, από το αξίωμα του Αναπλθρωτι 

Προζδρου του Τμιματοσ Πλθροφορικισ, του Κακθγθτι κ. Ι. Κωτίδθ, λόγω εκλογισ του 

ωσ  Κοςμιτορασ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ προσ τον 

Πρφτανθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

8.  Τθ με αρικμό 2816/1/7/2021Απόφαςθ Πρφτανθ αποδοχισ τθσ παραίτθςθσ του κ. 

Ιωάννθ Κωτίδθ από το αξίωμα του Αναπλθρωτι Προζδρου του Τμιματοσ Πλθροφορικισ 

τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Εκλογζσ για τθν ανάδειξθ Αναπλθρωτι/τριασ Προζδρου του Τμιματοσ Πλθροφορικισ τθσ 
Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, με κθτεία από 01/09/2021 ζωσ 31/8/2022, οι οποίεσ κα λάβουν χϊρα τθν 20η 
Ιουλίου 2021, ημζρα Σρίτη, από 10:00 ζωσ 14:00 μζςω εκλογικισ διαδικαςίασ με 
θλεκτρονικι ψιφο. 

 
Α. Τποψηφιότητεσ 

Πρόεδροσ ι Αναπλθρωτισ/τρια Πρόεδροσ Τμιματοσ εκλζγεται μζλοσ Δ.Ε.Π πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ το οποίο να ανικει ςτθν κατθγορία των Κακθγθτϊν πρϊτθσ βακμίδασ ι τθσ 

βακμίδασ του Αναπλθρωτι/τριασ Κακθγθτι/τριασ του Τμιματοσ. Δεν επιτρζπεται να είναι 

υποψιφια μζλθ Δ.Ε.Π που αποχωροφν από τθν υπθρεςία λόγω ςυμπλιρωςθσ του 

ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ κθτείασ. Επιτρζπεται θ 

εκλογι Προζδρου για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο/θ Πρόεδροσ 

δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρζλκουν δφο (2) ζτθ από τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ κθτείασ 

του. Δεν επιτρζπεται θ εκλογι του ίδιου προςϊπου ωσ Προζδρου για περιςςότερεσ από 

τζςςερισ (4) κθτείεσ ςυνολικά. Ο/Θ Πρόεδροσ Τμιματοσ δεν επιτρζπεται να κατζχει 

ςυγχρόνωσ το αξίωμα άλλου μονοπρόςωπου οργάνου του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι., με 

εξαίρεςθ τθ κζςθ Διευκυντι Π.Μ.Σ, Εργαςτθρίου, Κλινικισ ι Μουςείου. 

Θ εκλογι του/τθσ  Προζδρου και του/τθσ  Αναπλθρωτι/τριασ  Προζδρου γίνεται με δφο (2) 

ξεχωριςτά ενιαία ψθφοδζλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψιφιων 

Προζδρων και Αναπλθρωτϊν/τριϊν Προζδρων, αντίςτοιχα. Οι εκλογείσ ςθμειϊνουν τθν 

προτίμθςι τουσ για ζναν μόνο από τουσ υποψιφιουσ Προζδρουσ και για ζναν μόνο από 

τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ Αναπλθρωτζσ/τριεσ Προζδρουσ δίπλα από το όνομά τουσ. 
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Τποψηφιότητεσ για το αξίωμα του/τησ Αναπληρωτή/τριασ Προζδρου του Σμήματοσ 
Πληροφορικήσ υποβάλλονται ζωσ και τισ 12/7/2021, ημζρα Δευτζρα και ϊρα 14.00 ςτο 
Γενικό Πρωτοκόλλο του Πανεπιςτημίου.  
 
Δικαιολογθτικά Υποβολισ Υποψθφιότθτασ:    

 

  Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ / Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του/τθσ  
υποψθφίου κωλφματα εκλογιμότθτασ 

 
Β. Εκλογικό ϊμα  

Το ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι του/τθσ Αναπλθρωτι/τριασ Προζδρου απαρτίηεται από 
το ςφνολο των κακθγθτϊν πρϊτθσ βακμίδασ, των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν/τριϊν και των 
επίκουρων κακθγθτϊν, μόνιμων και επί κθτεία του Τμιματοσ Πλθροφορικισ. 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.     
 
Γ. Εκλογική Διαδικαςία  

Τθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει τριμελισ  Κεντρικι Εφορευτικι 
Επιτροπι, με ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Πρφτανθ, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ, ιτοι ζωσ τισ 
13-07-2021, και αποτελείται από μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ. Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, 
αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηει τθν εκλογιμότθτα, 
ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ Προζδρουσ και Αναπλθρωτζσ/τριεσ Προζδρουσ μζςα ςε 
δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ςυγκρότθςι τθσ, επιβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ 
ψθφοφορίασ, εκδίδει το αποτζλεςμα και το υποβάλλει ςτον Πρφτανθ, ο οποίοσ εκδίδει τθ 
διαπιςτωτικι πράξθ εκλογισ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
  
Θ εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ ςε 
εργάςιμθ θμζρα, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ διεξαγωγι επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ τθν 
ακριβϊσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, και επιβλζπεται από τθν Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι. 
Αναπλθρωτισ/τρια Πρόεδροσ εκλζγεται ο/θ υποψιφιοσ/α, ο/θ οποίοσ/α ςυγκζντρωςε τθν 
απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Σε περίπτωςθ που κατά τθν εκλογικι 
διαδικαςία τθσ 20θσ Ιουλίου 2021 κανείσ/καμία από τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ δεν 
ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων ι ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ 
εκλογι επαναλαμβάνεται, ομοίωσ μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, τθν επόμενθ εργάςιμθ 
θμζρα (21-07-2021) μεταξφ των υποψθφίων που καταλαμβάνουν τθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ 
κζςθ ι μεταξφ των ιςοψθφθςάντων ςτθν πρϊτθ κζςθ. Σε περίπτωςθ νζασ άγονθσ εκλογικισ 
διαδικαςίασ, επαναλαμβάνεται αυτι, ομοίωσ μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, τθν 
επόμενθ εργάςιμθ θμζρα (22-07-2021), οπότε εκλζγεται ο/θ  υποψιφιοσ/α που 
ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, 
διενεργείται κλιρωςθ ενϊπιον τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ. Αν υπάρχει ζνασ/μία 
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μόνο υποψιφιοσ/α, αυτόσ/θ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) των 
ζγκυρων ψιφων.  
 
Το πρακτικό εκλογισ του/τθσ Αναπλθρωτι/τριασ  Προζδρου που ςυντάςςεται ςφμφωνα με 
τθν παρ. 5α του άρκρου 4 τθσ 77561/Η1/19.06.2020 Κ.Υ.Α., υποβάλλεται ςτο Τμιμα 
Πανεπιςτθμιακϊν Αρχϊν και Οργάνων για τθ διενζργεια ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ 
διαπιςτωτικισ πράξθσ του Πρφτανθ, τθν ανάρτθςι του ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ και 
τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για τθν υποβολι των υποψθφιοτιτων είναι αναγκαία θ ςυλλογι και επεξεργαςία 
προςωπικϊν δεδομζνων των υποψθφίων Αναπλθρωτϊν/τριϊν  Προζδρων. 
Υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ είναι το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 
Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ διεξαγωγι τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ 
Αναπλθρωτι/τριασ  Προζδρου του Τμιματοσ Πλθροφορικισ  και νομικι βάςθ αυτισ είναι θ 
ςυμμόρφωςθ με ζννομθ υποχρζωςθ, ιτοι θ τιρθςθ των απαιτιςεων του Ν.4692/2020 
(άρκρο 6 παρ. 1γ' ΓΚΠΔ). 
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. 
 
 

Ο Πρφτανθσ 

    * 

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ 

 
 
Κοινοποίθςθ: 
- Γραμματεία Συγκλιτου 
- Δ/νςθ Διοικθτικοφ  
- Τμιμα Πανεπιςτθμιακϊν Αρχϊν και Οργάνων 
- Γραμματεία Κοςμθτείασ Σχολισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ 
- Τμιμα Πλθροφορικισ 
 
Συνθμμζνο 
- Υπόδειγμα αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 

 

* Θ υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα 
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΙΩΜΑ ΣΟΤ/ΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ  

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΣΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Ονοματεπϊνυμο: ……………………………………………………………………………… 

Πατρϊνυμο: 

………………………………………………………………………………Μητρϊνυμο: 

……………………………………………………………………………… 

Βαθμίδα: ……………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………… 

Με τθν παροφςα αίτθςθ υποβάλλω τθν υποψθφιότθτά μου για το 
αξίωμα του/τθσ Αναπλθρωτι/τριασ Προζδρου του Τμιματοσ 
Πλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ 
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.  
  
 

Ακινα, ……/……/2021 
 
 
 

Ο Αιτϊν / Θ Αιτοφςα 
 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΥΧ469Β4Μ-568


		2021-07-07T13:01:42+0300
	Athens




