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ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

      ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES, COMMUNICATION AND CULTURE 

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL, EUROPEAN AND AREA STUDIES 

                                                                                                Αθήνα, 16/02/2022 
Αριθ. πρωτ.: 10855 

 
Προς: Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα  

  

Θέμα: «Προκήρυξη της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του Εργαστηρίου 

«Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Ποινικού Δικαίου/European Center of 

Economic and Criminal Law (ECECRIL)»  του Τομέα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Δικαίου και Διακυβέρνησης, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 

Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και 

Πολιτισμού, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών» 

   
Λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020. 
3. Το υπ’ αριθμ. 449/τχ B΄/7-2-2022 ΦΕΚ  για την ίδρυση Εργαστηρίου  στο Τμήμα 

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών   

4. Το άρθρο 22 του Εσωτερικού Κανονισμού (ΦΕΚ 667/τχ Β΄/22-2-2021) του 
Παντείου Πανεπιστημίου «Ανάδειξη των μονομελών οργάνων μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας».  

5. Την Y.A. Αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τΒ’ /22-6-2020.       
Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των       

      Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
μονάδων των     
      Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που  
λειτουργούν  στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.  

προκηρύσσεται 
η θέση του/της Διευθυντή/ντριας του Εργαστηρίου «Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Οικονομικού και Ποινικού Δικαίου/European Center of Economic and Criminal 
Law (ECECRIL)»  με τριετή θητεία που εκκινεί  από τη δημοσίευση της 

διαπιστωτικής πράξης της Πρυτάνεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
 

1. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας 
υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
των σχετικών διατάξεων, στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική 
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προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της 
κοινοποίησης της προκήρυξης, (ήτοι από Δευτέρα 21/2/2022 έως και την Τρίτη   
08 /03/2022 και ώρα 14:00). 

2.  Eντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων συγκαλείται το σώμα των εκλεκτόρων, που 
απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του 
Τομέα, την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 10:00-13:00 μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εκλογή του/της Διευθυντή/ντριας, με 
άμεση και μυστική ψηφοφορία.  

2.1. Διευθυντής/ντρια εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  

2.2. Αν κανένας/καμία υποψήφιος/α δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο 
(2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α 
που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.  

2.3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον/την Πρόεδρο του 
Τμήματος παρουσία των ισοψηφησάντων.  

2.4. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται 
σχετική διαπιστωτική πράξη από τον/την Πρύτανη που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Διευθυντής ή Διευθύντρια του Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στον Τομέα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού  
Δικαίου και Διακυβέρνησης, όπου ανήκει το Εργαστήριο.  

4. Η θητεία του Διευθυντή ή της Διευθύντριας είναι τριών (3) ετών.  

5. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή/Διευθύντριας για 
περισσότερες από μία θητείες.  

6. Η ιδιότητα του Διευθυντή ή της Διευθύντριας δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι..  

7. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι/ες και να εκλεγούν εκείνοι/ες που αποχωρούν 
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 
προκηρυσσόμενης θέσης. 

8. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, (του ίδιου 
Εργαστηρίου ή της ίδιας Κλινικής), και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος 
Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και τη βαθμίδα του επίκουρου. 

9. Αν ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο/η 
επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο 
αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή/Διευθύντριας στον Αναπληρωτή 
Διευθυντή/ Διευθύντρια και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του 
Διευθυντή/Διευθύντριας. 

 
                                                               Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

                                                                               Καθηγητής Κων/νος Υφαντής* 

*Το πρωτότυπο με την υπογραφή της Προέδρου τηρείται στα αρχεία του Τμήματος.  


