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Πληροφορίες:  

κα Κούτσα Αθανασία 

Τηλ: 23210 49136 

email: info@es.ihu.gr 

  

 

Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή  

του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου «Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών και 

Ερευνών» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τριετή θητεία. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής  Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29, «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου», του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 

Α΄/4-8-2017),  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του 

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 77561/Ζ1/2020 ΦΕΚ 2481/Β/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.». 

5. Την υπ’ αρ. 3007 (7) απόφαση του Προέδρου του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα ««Ίδρυση 

Εργαστηρίου Οικονομικών - Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών υπό τον τίτλο “ΟΙΚΟΧΡΗΜΕ” 

στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β’ 2198/13-10-2015)». 

6. Την υπ΄ αρ. ΔΦ22.2/13481 πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος «Επανίδρυση υφιστάμενου θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου «Οικονομικών – Χρη- 

ματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών υπό τον διακριτικό τίτλο “ΟΙΚΟΧΡΗΜΕ”» του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

με έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του» (ΦΕΚ Β΄4034/21-09-2020).  

7. Την υπ΄ αρ. 20/06-09-2021 απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για την 

προκήρυξη θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ 4889/τ. Β΄6-11-2020). 

 

Προκηρύσσει 

 

εκλογές για τη θέση Διευθυντή για το θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο «Οικονομικών – 

Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 

Οικονομίας και Διοίκησης, με θητεία τριών (3) ετών.  

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.  
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Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του 

Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου 

Α.Ε.Ι.. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης. 

 

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της 

κοινοποίησης της προκήρυξης, ήτοι έως την Δευτέρα 20/9/2021 και ώρα 14:00.  

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή του εν λόγω Εργαστηρίου απαρτίζεται από το σύνολο 

των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και πραγματοποιείται μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος («ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. 

Οι εκλογείς επιλέγουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές. 

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 30
η
 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη από ώρα 

09:00 έως 12:00 σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ». 

 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν 

κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την 

ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 

τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των 

έγκυρων ψήφων. 

 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ και στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

 

Γεώργιος Ν. Μαγούλιος 

Καθηγητής 

 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ 

2. Αντιπροέδρους  

3. Κοσμήτορα Σχολής Οικονομίας κα Διοίκησης 

4. Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων 
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