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Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 

Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

 

          Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του Ν. 

4485/2017, β) την με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/01-09-2017 Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠΠΕΘ, γ) την με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255, τ.Β’) Υπουργική 

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζει την 

προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με διετή 

θητεία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2020. 

 

1. Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος ΔΕΠ 

πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου 

Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των δύο πρώτων 

βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν 

υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των 

υπαρχόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες 

και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου.  

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία 
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λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θητείας.  

3. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση 

αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη 

λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως 

Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.  

4. Ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή 

Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

5. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου 

Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

6. 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 και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι 

οριστικοποιούνται είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.  

7. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) 

ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των 

υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς 

σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους 

και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το 

όνομά τους.  

8. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, 

να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους έως τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στη 

Γραμματεία της Κοσμητείας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

(Σόλωνος 57, 2ος όροφος, κτήριο Μ.Θ.Ε), κατά τις ώρες λειτουργίας της 

Γραμματείας και το αργότερο έως ώρα  15:00 της καταληκτικής ημερομηνίας.  



     Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018  από τις 10:00 έως 14:00., 

Καπλανών 6, 10680 Αθήνα (αίθουσα 3ου ορόφου). Εφόσον προκύψει ανάγκη 

επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

μέρα, δηλαδή, Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.  

 

      Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, 

της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και σε αυτή του 

Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.   

 

O Κοσμήτορας της Σχολής  

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

(*) 

Καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης 

 

Κοινοποίηση:  

1. Πρυτανεία ΕΚΠΑ 

2. Δ/νση Διοικητικού  ΕΚΠΑ  

3. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών   

 

 

 * Η υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Κοσμητείας της Σχολής 

 

 


