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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚΠΑ 02/06/2022
Α. Π.: 53736

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αικατερίνη Σκούρα
Τηλέφωνο:

210 3689431

e-mail: askoura@econ.uoa.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκλογής Διευθυντή του Τομέα «Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομική»
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 98
του Ν. 4692/2020, την υπ’ αριθμ 153348/Ζ1 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων, την παρ. 6α του αριθμού18 του Ν. 4559/18 και την ΚΥΑ 77561/Ζ1(2481/2020, τχ
Β΄)
Προκηρύσσουμε την εκλογή Διευθυντή του Τομέα «Οικονομική και Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΧρηματοοικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για μονοετή
θητεία από 1.9.2022 έως 31.8.2023
Η εκλογή θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Πέμπτη 23 Ιουνίου, 2022 και ώρα 09.00 π.μ.
έως

15.00

μ.μ.,

μέσω

του

πληροφοριακού

συστήματος

«Ψηφιακή

Κάλπη

ΖΕΥΣ»

(https://zeus.grnet.gr). Το σύστημα θα αποστείλει στα πανεπιστημιακά mail των εκλογέων, ειδικό
εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, με την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL),
στην οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας ΖΕΥΣ,
θα αποσταλούν στα mail των εκλογέων.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί άμεσα σε συνέχεια
της προηγούμενης.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται προς τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μέχρι και
την

Τετάρτη

15

Ιουνίου,

2022,

αποκλειστικά

και

μόνο

μέσω

της

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr, με αίτηση των ενδιαφερομένων.
Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση - Σύνδεση μέσω
taxisnet ή Σύνδεση με τον Ακαδημαϊκό σας Λογαριασμό.
Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο: *_Νέα Αίτηση_* και έπειτα το πεδίο με τίτλο:
*_Λοιπές Αιτήσεις_* και από τη λίστα επιλέγετε το πεδίο με τίτλο *_Γενική Αίτηση_*
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του Τομέα μέχρι και τη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι δεν κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα μονοπρόσωπου
οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ο Διευθυντής του
Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Η θητεία είναι μονοετής ενώ επιτρέπεται η Εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας του ενώ
δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει μέσα σε δυο (2) εργάσιμες μέρες από τη Συγκρότηση της
Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16/06/2022.
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή του Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των
μελών ΔΕΠ, έως και τη βαθμίδα των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τομέα.
Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τις
θέσεις τους ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή
την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Ο Πρόεδρος
*(υπογραφή)
Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος

*(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος)

