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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

Για ηην ανάδειξη εκπποζώπων ηων Μελών Ε.ΔΙ.Π.  

(ηακηικού και αναπληπωμαηικού) ζηη Γενική ςνέλεςζη  

ηος Σμήμαηορ Σοςπκικών ποςδών και ύγσπονων Αζιαηικών ποςδών  

ηηρ σολήρ Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών  

ηος Εθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών 

για ηο σπονικό διάζηημα από 1-12-2018 έωρ 30-11-2019 

 

ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ 

πνπδώλ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, έρνληαο ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 21 παξ. 1δ ηνπ Νόκνπ 4485/2017 (Φ.Δ.Κ. 114/4-8-2017 η. Α΄), ην Φ.Δ.Κ. 

3255/15-9-2017 η. Β΄ θαη ην Φ.Δ.Κ. 3969/13-11-2017 η. Β΄ απνθαζίδνπκε:  

 

1. Πξνθεξύζζνπκε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπσλ ησλ Μειώλ Δ.ΓΙ.Π. 

(ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ) ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε κνλνεηή ζεηεία γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-

12-2018 έσο 30-11-2019 θαη δπλαηόηεηα επαλεθινγήο ηνπ γηα κία (1) αθόκε 

ζεηεία, από εληαίν ςεθνδέιηην, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή, ςεθνθνξία 

ησλ Μειώλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ 

πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ. 

2. Η εθινγηθή δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ηελ Πέκπηε 11 Οθησβξίνπ 2018 από ώξα 

11:00 π.κ. κέρξη 12:30 κ.κ. ζηελ Αίζνπζα 304, 3
νο

 όξνθνο, Γξππάξεην 

Μέγαξν. ε πεξίπησζε πνπ θαλείο εθ ησλ ππνςεθίσλ δελ ζπγθεληξώζεη ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ή ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε 

επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ή ε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ δύν πιεηνςεθηζάλησλ 

ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα από ώξα 13:00 κέρξη ώξα 14:00 ζηνλ ίδην ρώξν.  

Οη εθιέθηνξεο ςεθίδνπλ κε ηελ επίδεημε ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο 

Σαπηόηεηαο ή Αθαδεκατθήο Σαπηόηεηαο ή άιινπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ. 

 
 



3. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ζα ππνβάιινληαη κέρξη ηελ Σξίηε 5 Οθησβξίνπ 

θαη ώξα 13:00, απηνπξνζώπσο, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, 

ειεθηξνληθά (e-mail: protokollo@uoa.gr)  ή επηζηνιηθά θαη πξσηνθνιινύληαη 

ώζηε λα πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.  

4.   Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζηελ Κεληξηθή Ιζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ζα δηαβηβαζζεί κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε όια ηα Μέιε Δ.ΓΙ.Π. ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ. 

 

 

 

                                                                            Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

* 

                                                                           Καζεγεηήο Ισάλλεο Θ. Μάδεο 

 

 

 
*Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα 

 

 

Κοινοποίηση: 

 

Πξπηαλεία Δ.Κ.Π.Α. 

Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ 

Μέιε Δ.ΓΙ.Π. ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ 
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