ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.09.13 14:03:16
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Α5Ψ469Β7Τ-2ΓΘ
UNIVERSITY OF PIRAEUS

SCHOOL OF FINANCE AND STATISTICS
THE DEAN

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13.9.2017
Πειραιάς 31.8.2017
Α.Π. X20170123
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017),
προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής,
με διετή θητεία από 01/12/2017 έως 31/8/2019 (ακαδ. έτη 2017-2018 και 2018-2019).
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.
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. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το
αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις
Διευθυντή Π.Μ.Σ. Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Σχολής (γρ. 115) έως τις 22/09/17
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 19η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
έως και 14:00 στην Αίθουσα 306. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας η
εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή Παρασκευή 20η Οκτωβρίου
2017 και ώρα 10:00 έως και 14:00 στην Αίθουσα 306.
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.
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

80, KARAOLI & DIMITRIOU STR.
185 34 PIRAEUS - GREECE

ΑΔΑ: 6Α5Ψ469Β7Τ-2ΓΘ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
(υπογραφή)*
Καθηγητής Μάρκος Κούτρας
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Σχολής.

