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Αθήνα, 19-9-2019                                                                           

ΑΠ.: 46 

Προς: - Φοιηηηέρ πποπηςσιακούρ, μεηαπηςσιακούρ 

και ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ Τμημάηυν Σσολήρ 

Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών ηος ΕΚΠΑ 

(με ηη θρονηίδα ηων Γραμμαηειών ηων οικείων 

Τμημάηων) 

 

ΘΕΜΑ: «Οριζμός εκπροζώπων θοιηηηών ζηα ζσλλογικά όργανα ηης Στολής 

Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών ηοσ ΕΚΠΑ» 

 

 

     Ο Κοζμήηοπαρ ηηρ Σσολήρ Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών ηος Εθνικού και 

Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών, έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ:  

1. ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4485/2017 «Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ 

εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΕΚ: 114/ 4-8-2017, 

η.Α΄) 

2. ηην ςπ’ απιθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 επμηνεςηική εγκύκλιο ηος Υποςπγείος Παιδείαρ, 

Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν υρ ππορ ηιρ ανυηέπυ αναθεπόμενερ διαηάξειρ 

3. ηην ςπ’ απιθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόθαζη ηος Υποςπγού Παιδείαρ, Έπεςναρ και 

Θπηζκεςμάηυν 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)» (ΦΕΚ: 3255/15-9-2017, η.Β’).  

4. ηην ςπ’απιθ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 η. Β΄) απόθαζη ηος 

Υποςπγού Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν «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 
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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 ρ ο ζ κ α λ ε ί 

     Τοςρ θοιηηηέρ πποπηςσιακούρ, μεηαπηςσιακούρ και ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ ηηρ Σσολήρ 

Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών ηος Εθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος 

Αθηνών να εκλέξοςν ηοςρ εκπποζώποςρ ηοςρ για ηο ακαδημαφκό έηορ 2019-2020, για ηα 

ζςλλογικά όπγανα ηηρ Σσολήρ Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών, ήηοι α) ηην 

Κοζμηηεία και β) ηη Γενική Σςνέλεςζη ηηρ Σσολήρ.  

     Σύμθυνα με ηην ανυηέπυ αναθεπόμενη νομοθεζία, οι εκππόζυποι ηυν θοιηηηών ζηα 

ζςλλογικά όπγανα ηυν Θδπςμάηυν εκλέγονηαι με ηοςρ αναπληπυηέρ ηοςρ από ηο ζύνολο 

ηυν θοιηηηών, με δικαίυμα ζςμμεηοσήρ βάζει ηυν πεπ. α΄ και β΄ ηος άπθπος 2 ηος 

ν.4485/2017 α) πποπηςσιακών θοιηηηών β) μεηαπηςσιακών θοιηηηών και γ) ςποτήθιυν 

διδακηόπυν. Η εκλογή γίνεηαι με άμεζη, μςζηική και καθολική τηθοθοπία, η οποία 

πποκηπύζζεηαι από ηα όπγανα ηυν θοιηηηών, ηα οποία είναι ςπεύθςνα για ηη ζςγκπόηηζη 

ηηρ εθοπεςηικήρ επιηποπήρ ανά Σσολή.  

 

      Παπακαλούμε για ηιρ ενέπγειερ ηηρ απμοδιόηηηάρ ζαρ.  

 

O Κοζμήηορας ηης Στολής  

Οικονομικών και Πολιηικών Επιζηημών 

(*) 

Καθηγηηής Μιτάλης Σποσρδαλάκης 

   

 

 

 

 * Η ςπογπαθή έσει ηεθεί ζηο Ππυηόηςπο πος παπαμένει ζηο απσείο ηηρ Κοζμηηείαρ ηηρ Σσολήρ 
 

 


