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Προσ: - Φοιτητζσ προπτυχιακοφσ, μεταπτυχιακοφσ και 

υποψήφιουσ διδάκτορεσ Τμημάτων Σχολήσ Οικονομικϊν 

και Πολιτικϊν Επιςτημϊν του ΕΚΠΑ 

(με τη φροντίδα των Γραμματειών των οικείων 

Τμημάτων) 

 

ΘΕΜΑ: «Οριςμόσ εκπροςώπων φοιτητών ςτα ςυλλογικά όργανα τησ Σχολήσ Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιςτημών του ΕΚΠΑ» 

 

     Ο Κοςμήτορασ τησ Σχολήσ Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτημϊν του Εθνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν, ζχοντασ υπόψη τισ διατάξεισ:  

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4485/2017 «Οργάνωςη και λειτουργία τησ ανώτατησ εκπαίδευςησ, 

ρυθμίςεισ για την ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ: 114/τ.Α’/ 4-8-2017) 

2. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 153348/Η1/15-9-2017 απόφαςη του Υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρηςκευμάτων με θζμα: «Τρόποσ διεξαγωγήσ των εκλογικών διαδικαςιών για την 

ανάδειξη των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξησ 

εκπροςώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των 

φοιτητών ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 

(Α’114)» (ΦΕΚ: 3255/15-9-2017, τ.Β’).  

3. Το υπ’ αριθμ. 144363/Η1/1-9-2017 ζγγραφο τησ Διεφθυνςησ Οργανωτικήσ και 

Ακαδημαϊκήσ Ανάπτυξησ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων με θζμα 

«Ηητήματα οργάνων διοίκηςησ των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοςίευςη του Ν.4485/2017 (Α’ 

114)».  

4. Την υπ’αριθμ. 191014/Η1/7-11-2017 υπουργική απόφαςη «Τροποποίηςη τησ αριθμ. 
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153348/Ζ1/15-9-2017 (Β’3255) υπουργικήσ απόφαςησ, με θζμα «Τρόποσ διεξαγωγήσ των 

εκλογικών διαδικαςιών για την ανάδειξη των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 

διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξησ εκπροςώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 

διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την 

πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’114)».  

Π ρ ο ς κ α λ ε ί 

     Τουσ φοιτητζσ προπτυχιακοφσ, μεταπτυχιακοφσ και υποψήφιουσ διδάκτορεσ τησ Σχολήσ 

Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτημϊν του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν 

να εκλζξουν τουσ εκπροςϊπουσ τουσ για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2018-2019, για τα ςυλλογικά 

όργανα τησ Σχολήσ Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτημϊν, ήτοι (α) τη Γενική Συνζλευςη τησ 

Σχολήσ και (β) την Κοςμητεία τησ Σχολήσ.  

     Σφμφωνα με την ανωτζρω αναφερόμενη νομοθεςία, οι εκπρόςωποι των φοιτητϊν ςτα 

ςυλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλζγονται με τουσ αναπληρωτζσ τουσ από το ςφνολο των 

φοιτητϊν, με δικαίωμα ςυμμετοχήσ βάςει των περ. α και β του άρθρου 2 του ν.4485/2017 α) 

προπτυχιακϊν φοιτητϊν β) μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν και γ) υποψηφίων διδακτόρων. Θ εκλογή 

γίνεται με άμεςη, μυςτική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρφςςεται από τα όργανα των 

φοιτητϊν, τα οποία είναι υπεφθυνα για τη ςυγκρότηςη τησ εφορευτικήσ επιτροπήσ ανά Σχολή.  

 

      Παρακαλοφμε για τισ ενζργειεσ τησ αρμοδιότητάσ ςασ.  

 

O Κοςμήτορασ τησ Σχολήσ  

Οικονομικών και Πολιτικών Επιςτημών 

(*) 

Καθηγητήσ Μιχάλησ Σπουρδαλάκησ 

   

 

 

 

 

 * Θ υπογραφή ζχει τεθεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο τησ Κοςμητείασ τησ Σχολήσ 
 

 


