
 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Σόλωνος 57  

ΤΚ.: 10679 Αθήνα 

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

                                                                            Αθήνα, 26  Νοεμβρίου 2021 
 

Προς: - Τα μέλη του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών του ΕΚΠΑ. 

(με τη φροντίδα των Γραμματειών των 

Τμημάτων της  Σχολής ΟΠΕ) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 114/ 4-8-2017, 

τ.Α΄) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/3-8-2021) άρθρο 192 «Χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των 

οργάνων των Α.Ε.Ι.» 

3. Την υπ’αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/ Β’/19-

11-2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των 

εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή 

οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  

4. την υπ’ 153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3255 τ.Β΄ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της 

Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών την 30η -11-2021.  
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6. Την υπ’ αριθμ 68666/22-9-2021 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου 

Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής. 

 

Προκηρύσσουμε εκλογές εκ νέου 

για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. και του αναπληρωτή του 

στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

ΕΚΠΑ για θητεία δύο (2) ετών  

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 21-12-2021 και ώρες  από 09:00 

έως 12:00. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η διεξαγωγή επαναληπτικής 

ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη μέρα, ήτοι την Τετάρτη 

22-12-2021 με την ίδια εκλογική διαδικασία κατά τις ίδιες ώρες.  

 

Ο εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, 

μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.    

 

Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού έχει δικαίωμα να 

συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές.  

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κοσμητείας (Σόλωνος 57, 2ος 

όροφος) έως την 9η Δεκεμβρίου 2021 (ώρα 14:00) με αίτηση των ενδιαφερομένων 

προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (e-mail: 

deaneconpol@uoa.gr)  ή επιστολικά και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία 

υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωση από την 

υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.  

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ήτοι τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή,  η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.   

 

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το όργανο διενέργειας των εκλογών, ήτοι την 

Εφορευτική Επιτροπή μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της Κοσμητείας της Σχολής Ο.Π.Ε. 

 



Τυχόν ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο 

της Κοσμητείας (Σόλωνος 57, 2ος όροφος) το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι έως την 17η Δεκεμβρίου 2021 και διαβιβάζονται από τον 

Κοσμήτορα στην εφορευτική επιτροπή.  

 

  

 

 

 

 

O Κοσμήτορας της Σχολής  

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

(*) 

Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Η υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Κοσμητείας της Σχολής 
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