
Προσ:       Ακινα, 29 Οκτωβρίου 2018 

Σα μζλθ Ε.Σ.Ε.Π.      Αρικμ. Πρωτ.: 1855 

του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ 

ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Ε.Σ.Ε.Π.) 

ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 26 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία 

τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

114/ τ. Α’ /4.8.2017), 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 18 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιςτιμιο 

Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο και άλλεσ διατάξεισ», 

3. Σθν αρ. 153348/Η1/15-9-17 Τπουργικι Απόφαςθ «Σρόποσ διεξαγωγισ των 

εκλογικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, 

και διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξθσ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Σ.Ε.Π., των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα 

των Α.Ε.Ι. κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ 

/15.9.2017). 

4. Σθν αρ. 191014/Η1/13-11-17 (Β’ 3969) Τπουργικι Απόφαςθ «Σροποποίθςθ τθσ 

αρ. 153348/Η1/15-09-2017 (Βϋ3255) υπουργικισ απόφαςθσ, με κζμα «Σρόποσ 

διεξαγωγισ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων 

οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξθσ εκπροςϊπων των 

μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν 

ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017 (Αϋ 

114)». 

Αποφαςίηει 

 

τθν Προκιρυξθ εκλογϊν για τθν ανάδειξθ  

ενόσ εκπροςϊπου των μελϊν Ε.Σ.ΕΠ. για τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Διοικθτικισ 

Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ τθσ χολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ 



Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με τον αναπλθρωτι του, για ετιςια κθτεία, από 

01/12/2018 ζωσ 30/11/2019.  

 

Θ ψθφοφορία είναι άμεςθ και μυςτικι και κα διεξαχκεί με κάλπθ τθν 22θ 

Νοεμβρίου 2018 θμζρα Πζμπτθ και από ϊρα 11.00 ζωσ τισ 14.00 ςτο Φουαγιζ του 

Αμφικεάτρου Αντωνιάδου, ςτον πρϊτο όροφο τθσ Πτζρυγασ Αντωνιάδου του 

Πανεπιςτθμίου. 

 

ε περίπτωςθ επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ αυτι κα διεξαχκεί τθν ακριβϊσ επόμενθ 

εργάςιμθ θμζρα, ιτοι τθν 23θ Νοεμβρίου 2018 θμζρα Σετάρτθ από ϊρα 11.00 π.μ. 

ζωσ τισ 14.00 ςτο Φουαγιζ του Αμφικεάτρου Αντωνιάδου, ςτον πρϊτο όροφο τθσ 

Πτζρυγασ Αντωνιάδου του Πανεπιςτθμίου. 

 

Σθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει τριμελισ Εφορευτικι 

Επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Προζδρου, τουλάχιςτον πζντε 

(5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ, ιτοι μζχρι τθν Σετάρτθ 

14 Νοεμβρίου 2018, και αποτελείται από μζλθ του Ειδικοφ Σεχνικοφ Εργαςτθριακοφ 

Προςωπικοφ του Πανεπιςτθμίου. Οι υποψθφιότθτεσ, οι παραιτιςεισ και οι 

ενςτάςεισ ςχετικά με τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων, υποβάλλονται ςτθν 

Εφορευτικι Επιτροπι, δια τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και 

Σεχνολογίασ και πρωτοκολλϊνται. Θ Εφορευτικι Επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν 

οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηει τθν εκλογιμότθτα, ανακθρφςςει τουσ 

υποψιφιουσ εκπροςϊπουσ μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ςυγκρότθςι 

τθσ, επιβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ, εκδίδει το αποτζλεςμα και το 

υποβάλλει ςτον Πρφτανθ, ο οποίοσ εκδίδει τθ διαπιςτωτικι πράξθ εκλογισ. 

 

Α. Τποψθφιότθτεσ 

Τποψθφιότθτεσ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Σ.Ε.Π. ςτθ υνζλευςθ 

του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ υποβάλλονται ζωσ και τθν 6θ 

Νοεμβρίου 2018, θμζρα Σρίτθ και ώρα 14:00 ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ 

Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ. 

 

Δικαιολογθτικά Τποβολισ Τποψθφιότθτασ: Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ εκπροςϊπου 

ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ. 

 

Β. Εκλογικό ώμα: Σο ϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι εκπροςϊπων ςτθ 

υνζλευςθ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ τθσ χολισ 

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν αποτελείται από 

το ςφνολο των μελϊν Ε.Σ.Ε.Π. του Σμιματοσ. 

 

Κατά τα άλλα ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 4485/2017 και των 

Τπουργικϊν Αποφάςεων 153348/Η1/15-9-17 και 191014/Η1/13.11.17. 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

* 

Κακθγθτισ ΔΙΟΜΘΔΘ ΠΙΝΕΛΛΘ 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί ςτο πρωτότυπο που τηρείται ςτο αρχείο του Τμήματοσ 

 

Κοινοποίθςθ: 

- Δ/νςθ Διοικθτικοφ  

- χολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

- Σμιμα Πανεπιςτθμιακϊν Αρχϊν και Οργάνων. 

υνθμμζνα 

- Τπόδειγμα Αίτθςθσ Τποψθφιότθτασ εκπροςϊπων ςτθ υνζλευςθ Σμιματοσ 

Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ.  

 



ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Ε.Σ.Ε.Π.)  

ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 

ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

Ονοματεπϊνυμο : ……………………………………………………………………………… 

Όνομα πατζρα : ………………………………………………………………………………... 

Όνομα μθτζρασ : ……………………………………………………………………………… 

Ιδιότθτα : ……………………………………………………………………………………… 

Σόποσ γζννθςθσ : ……………………………………Θμερομθνία γζννθςθσ : ……………… 

Διεφκυνςθ κατοικίασ : ………………………………………………………………………… 

 

Τποβάλλω υποψθφιότθτα για τθν ανάδειξθ μου ωσ εκπροςϊπου των μελϊν Ε.Σ.Ε.Π. 

ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ τθσ χολισ 

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, γνωρίηοντασ τισ 

προχποκζςεισ που ορίηει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και θ αρ. 

2204/11.10.2018 Προκιρυξθ Εκλογϊν.  

 

 

Ακινα, …./…./2018 

Ο Δθλϊν / Θ Δθλοφςα 

 

………………………. 

(Τπογραφι)


