
  
ΣΦΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΤΖΜΩΝ  

ΚΟΣΜΖΤΔΗΑ 

Μέγαξν Θεσξεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σόισλνο 57  

ΤΚ.: 10679 Αζήλα 

Τει.:  210 368 8740                        
e-mail: deaneconpol@uoa.gr 

                                                                        Αζήλα, 20-11-2017 
                                                                               ΑΠ.: 156 

Ππορ: - Τα κέιε ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ 

Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.ΓΗ.Π.) ηεο 

Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ ΔΚΠΑ  

 

Πποκήπςξη εκλογών για ηην ανάδειξη εκπποζώπος ηος Επγαζηηπιακού Διδακηικού 

Πποζωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ζηα ζςλλογικά όπγανα ηηρ Σσολήρ Οικονομικών και Πολιηικών 

Επιζηημών ηος Εθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών. 

 

 

     Ο Κνζκήηνξαο ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο:  

1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 13, 15 θαη 84 ηνπ Ν. 4485/2017 «Οπγάνωζη και 

λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» 

(ΦΔΚ: 114/η.Α’/ 4-8-2017) 

2. Τελ ππ’αξηζκ. πξση. 153348/Ε1/15-9-2017 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Τπόπορ διεξαγωγήρ ηων εκλογικών 

διαδικαζιών για ηην ανάδειξη ηων μονοππόζωπων οπγάνων ηων Α.Δ.Ι. και διαδικαζία 

οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπων ηων μελών Δ.Δ.Π., Δ.ΓΙ.Π. και Δ.Τ.Δ.Π., ηων 

διοικηηικών ςπαλλήλων και ηων θοιηηηών ζηα ζςλλογικά όπγανα ηων Α.Δ.Ι. καηά ηην 

ππώηη εθαπμογή ηος Ν. 4485/2017 (Α’114)» (ΦΔΚ: 3255/15-9-2017, η.Β’).  

3. Τν ππ’ αξηζκ. 144363/Ε1/1-9-2017 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οξγαλσηηθήο θαη 

Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε 

ζέκα «Εεηήκαηα νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Α.Δ.Η., κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

Ν.4485/2017 (Α’ 114)».  

4. Τελ ππ’αξηζκ. 191014/Ε1/7-11-2017 (ΦΔΚ 3969/13-11-2017 η. Β΄) απόθαζε ηνπ 
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Υπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Τποποποίηζη ηηρ απιθμ. 

153348/Ε1/15-9-2017 (Β’3255) ςποςπγικήρ απόθαζηρ, με θέμα «Τπόπορ 

διεξαγωγήρ ηων εκλογικών διαδικαζιών για ηην ανάδειξη ηων μονοππόζωπων 

οπγάνων ηων Α.Δ.Ι. και διαδικαζία οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπων ηων μελών 

Δ.Δ.Π., Δ.ΓΙ.Π. και Δ.Τ.Δ.Π. ηων διοικηηικών ςπαλλήλων και ηων θοιηηηών ζηα 

ζςλλογικά όπγανα ηων Α.Δ.Ι. καηά ηην ππώηη εθαπμογή ηος ν. 4485/2017 (Α’114)».  

Π π ο ζ κ α λ ε ί 

     Τα κέιε ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.ΓΗ.Π.) γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

εθπξνζώπνπ ηνπο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ 

θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

     Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Πέμπηη 30 Νοεμβπίος 2017 θαη ώξα 13:00 έωρ 15:00 

μ.μ., ζηελ αίζνπζα «Φαηδεδάθε»ηνπ θηεξίνπ Μ.Θ.Δ (Σόισλνο 57).  

     Ζ ζεηεία εθπξνζώπνπ είλαη δηεηήο από ηελ 1ε -12-2017, κε δπλαηόηεηα επαλεθινγήο. Ο 

εθπξόζσπνο εθιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από εληαίν ςεθνδέιηην κε άκεζε, 

κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Γηδαθηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Δ.ΓΗ.Π.) ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ.  

     Κάζε εθινγέαο πνπ αλήθεη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία πξνζσπηθνύ έρεη δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρεη σο ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο.  

     Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη έσο ηελ 23-11- 2017 κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πξνζσπηθά, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ειεθηξνληθά (e-mail: 

protokollo@uoa.gr)  ή επηζηνιηθά θαη πξσηνθνιινύληαη ώζηε λα πξνθύπηεη ε εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα παξαηηεζνύλ κε γξαπηή δήισζε από ηελ 

ππνςεθηόηεηά ηνπο έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο.  

     Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη από ην όξγαλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, ήηνη ηελ 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά από εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη αλαξηάηαη ζηε Κεληξηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο.  

     Τπρόλ ελζηάζεηο γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ην αξγόηεξν δύν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ήηνη έσο ηελ 28 -11-2017.  

     Οη ππνςεθηόηεηεο, νη παξαηηήζεηο θαη νη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθήξπμε ησλ 

ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζην Κεληξηθό Πξσηόθνιιν ηνπ Ηδξύκαηνο  (Παλεπηζηεκίνπ 30) 

θαη δηαβηβάδνληαη από ηελ αξκόδηα γηα ζέκαηα πξνζσπηθνύ ππεξεζία ηνπ ηδξύκαηνο ζηελ 

εθνξεπηηθή επηηξνπή.  

     Ζ ςεθνθνξία ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο ηξηκεινύο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα 

ζπγθξνηεζεί θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Κνζκήηνξα ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ.  

 



O Κοζμήηοπαρ ηηρ Σσολήρ  

Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών 

* 

Καθηγηηήρ Μισάληρ Σποςπδαλάκηρ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην Πξσηόηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Κνζκεηείαο ηεο Σρνιήο 

 


