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       Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2015  
       Αρ. Πρωτ.: 6630 

       
 
Προς 
τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες  
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ   ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 
(συνεδρίαση 1η/14-10-2015) 

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011,τ.Α’) όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012/ τ.Α’) και με το 
άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των 
Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 127/ 8.10.2015/τ. 
Α’), τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/908/144145/Β2 «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης 
των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστημα ταξινομικής ψήφου» (ΦΕΚ 3048/ 
16.11.2012/τ. Β’) και τις διατάξεις της  Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 «Διαδικασία ανάδειξης 
των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο» (ΦΕΚ 
353/19.02.2013) 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Εκλογές για το αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα 
λάβουν χώρα την 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, από 10:00 έως 16:00 στην αίθουσα 
Α 36 (πτέρυγα Αντωνιάδου, Πατησίων 76, 3ος όροφος) σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται 
στο άρθρο 8 του Ν.4009/2011 (Α’ 195)όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4076/2012 (Α’ 159) και  με το άρθρο 6 της ΠΝΠ της 8-10-2015 (ΦΕΚ Α’ 127).  
 
 
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του 
Συμβουλίου Ιδρύματος το αργότερο έως την 26/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  
 
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση 
υπογεγραμμένης αίτησης –βάσει του συνημμένου στην Προκήρυξη υποδείγματος 
– στη Γραμματεία του Συμβουλίου Ιδρύματος (Υπεύθυνη κα Λυδία 
Κωνσταντινίδου, κεντρικό κτήριο, 2ος όροφος, τηλ. 210.8203298) 

 Με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Συμβουλίου Ιδρύματος (Συμβούλιο 
ΟΠΑ, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα ) 

 Με ηλεκτρονική αίτηση στο email: lydia@aueb.gr. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να αποσταλεί επίσης έντυπη αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα σε έντυπη 
μορφή.  
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της 
διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία 
υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ιδρύματος. Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των 
παραιτήσεων τηρείται ειδικό πρωτόκολλο στη Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος, από το 
οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτή.  

Β. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα συγκροτηθεί  με απόφαση του Συμβουλίου 
Ιδρύματος την 26/10/2015 ημέρα Δευτέρα. 
 
Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την  υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας.  
 
Η ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Πρύτανη θα γίνει από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε δύο ημέρες από τη συγκρότησή της. Με επιμέλεια της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο 
πίνακας των υποψηφίων και σύντομα βιογραφικά σημειώματα αυτών, εφόσον οι 
υποψήφιοι συναινούν στην ανάρτηση των βιογραφικών τους σημειωμάτων. Το σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα και η γραπτή συναίνεση ανάρτησής του συνοδεύουν την αίτηση 
υποψηφιότητας. 

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  
 
Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος 
με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου 
Ιδρύματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. 
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Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι 
καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι 
τη Διεύθυνση Διοικητικού, και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου. Οι 
εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών.  
 
Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή.  Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, ήτοι αύξηση-
μείωση λόγω παραιτήσεων, κ.ά. μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, θα 
ανακοινώνονται έγκαιρα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 
 
Δ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Η  ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
που κατά την εκλογική διαδικασία της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2015 κανείς από τους 
υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, η εκλογή 
θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα (Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015)  μεταξύ των δύο 
πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών 
διαδικασιών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα διεξάγει  την εκλογική διαδικασία μέσω 
ηλεκτρονικής ψήφου,  την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015. Σε περίπτωση άγονης 
εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, επαναλαμβάνεται η όλη εκλογική 
διαδικασία, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων.  

 

Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας 
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και β) οι υποψήφιοι ή κατ’ 
εξουσιοδότησή τους ορισμένοι αντιπρόσωποι. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έως 
τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των 
ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία 
απευθύνονται. 

 Ειδικώς, οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της επόμενης παραγράφου 
υποβάλλονται ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή  της ψηφοφορίας, η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’  
αυτών το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την υποβολή τους και επί αποδοχής 
αυτών αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο 
του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά: 

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν 
ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των 
υποψηφίων, 
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β) η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την 
εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων 
υποψηφίων και  

γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή 
των ψήφων. 

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί, με ευθύνη της Γραμματείας του Συμβουλίου 
Ιδρύματος,  στους παρακάτω ιστότοπους: 

1. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
2. του Ιδρύματος 
3. του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

 

 

                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 
 Καθηγητής AMEDEO R. ODONI  
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Προς: το Συμβούλιο Ιδρύματος 
           

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ  

 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  
………………………………..…………………………………………………………………. 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
………………………………..…………………………………………………………………. 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: 
………………………………..…………………………………………………………………. 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  
………………………………..…………………………………………………………………. 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  
………………………………..…………………………………………………………………. 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  
………………………………..…………………………………………………………………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  
………………………………..…………………………………………………………………. 
EMAIL:  
………………………………..…………………………………………………………………. 
 
 
Με την παρούσα αίτηση υποβάλω την υποψηφιότητά μου  για το αξίωμα του Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 
4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011,τ.Α’), άρθρο 8  όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012/ τ.Α’) και με το άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχόμενου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 127/ 8.10.2015/τ. Α’). 
 
 
Με την παρούσα επισυνάπτω:  
 
α. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
γ. Δήλωση συναίνεσης για την ανάρτηση του βιογραφικού μου σημειώματος στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. 
 

(Τόπος), …………….., …../…../2015 
 
 

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 
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