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Πειραιάς 31/8/17
Α.Π.: Δ.20170130
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/04.08.2017), προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, με διετή θητεία από 01/12/2017 έως 31/08/2019
(ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19).
Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Σχολής έως τις 29/09/17 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους
υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους.
Ημέρα διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 έως και 14:00 στο γραφείο 407 (Καραολή και Δημητρίου 80, 4ος όροφος), εφόσον
προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί
την επόμενη ημέρα δηλαδή Πέμπτη 26η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 έως και 14:00 στο
γραφείο 407 (Καραολή και Δημητρίου 80, 4ος όροφος).
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α)
από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. 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). Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα
εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον
η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας της περίπτωσης β.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
(*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Καθηγητής Άγγελος Κότιος
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής
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