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ηος Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών 

      

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο Πξύηαλεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος Ν. 4485/2017 «Οπγάνυζη και λειηοςπγία ηηρ 
ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ»  (ΦΔΚ 114/ η. Α’ 

/4.8.2017), 

2. Σην με απιθμ. 153348/Ε1/15-9-17 Τποςπγική Απόθαζη «Σπόπορ διεξαγυγήρ ηυν 

εκλογικών διαδικαζιών για ηην ανάδειξη ηυν μονοππόζυπυν οπγάνυν ηυν Α.Δ.Η. και 
διαδικαζία οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπυν ηυν μελών Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. και 
Δ.Σ.Δ.Π., ηυν διοικηηικών ςπαλλήλυν και ηυν θοιηηηών ζηα ζςλλογικά όπγανα ηυν 

Α.Δ.Η. καηά ηην ππώηη εθαπμογή ηος ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΔΚ 3255/ η. Β’ 

/15.9.2017), όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην με απιθμό 191014/Ε1/13-11-2017 

Τποςπγική Απόθαζη (ΦΔΚ 3969/η.Β’ /13-11-2017), 

3. Σην με απιθμ. ππυη. Παν/μίος 6629/21-10-2019, πποκήπςξη εκλογών ζηιρ 12/11/2019, 

για ηην ανάδειξη ηυν εκπποζώπυν ηυν Γιοικηηικών Τπαλλήλυν  ζηη ύγκληηο  ηος 
Πανεπιζηημίος, 

4. Σην με ημεπομηνία 10/11/2019, Απόθαζη ηηρ ςγκλήηος για αναζηολή λειηοςπγίαρ ηος 
Πανεπιζηημίος από Γεςηέπα 11/11/2019 έυρ και Κςπιακή 17/11/2019, διάζηημα καηά 
ηο οποίο είσε ππογπαμμαηιζηεί η διεξαγυγή εκλογών ηυν Γιοικηηικών Τπαλλήλυν για 
ηην ανάδειξη ενόρ εκπποζώπος με ηον αναπληπυηή ηος ζηη ύγκληηο ηος 

Πανεπιζηημίος, οι οποίερ υρ εκ ηούηος δεν ππαγμαηοποιήθηκαν. 
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Πποκηπύζζει εκ νέος εκλογέρ για ηην ανάδειξη ενόρ εκπποζώπος ηυν διοικηηικών 

ςπαλλήλυν για ηη ύγκληηο ηος Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, με ηον 

αναπληπυηή ηος, για θηηεία δύο (2) εηών, από 01/12/2019 έυρ 30/11/2021. 

Ωο λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο, ε νπνία είλαη άκεζε θαη κπζηηθή 

θαη ζα δηεμαρζεί κε θάιπε, νξίδεηαη ε 28ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη από 

ώξα 11.00 πκ έσο 14.00 κκ ζην Φνπαγηέ ηνπ Ακθηζεάηξνπ Αλησληάδνπ, ζηον ππώηο 
όποθο ηηρ Πηέπςγαρ Ανηυνιάδος ηος Πανεπιζηημίος. 

 

ε πεπίπηυζη επαναληπηικήρ τηθοθοπίαρ αςηή θα διεξασθεί ηην ακπιβώρ επόμενη 

επγάζιμη ημέπα, ήηοι ηην 29η Νοεμβπίος 2019 ημέπα Παπαζκεςή από ώπα 11.00 πμ έυρ 

14.00 μμ ζηο Φοςαγιέ ηος Αμθιθεάηπος Ανηυνιάδος, ζηον ππώηο όποθο ηηρ Πηέπςγαρ 
Ανηυνιάδος ηος Πανεπιζηημίος. 

 

Σην εςθύνη διεξαγυγήρ ηηρ εκλογικήρ διαδικαζίαρ έσει ηπιμελήρ Δθοπεςηική Δπιηποπή, με 
ιζάπιθμα αναπληπυμαηικά μέλη, η οποία έσει ζςγκποηηθεί με ηην με απιθμό ππυη.: 
6894/5-11-2019 Απόθαζη Ππύηανη.  

 

 Α. Τπνςεθηόηεηεο 

Τπνςεθηόηεηεο έρνπλ ήδε θαηαηεζεί. 

 

Β. Δθινγηθό ώκα  

Σο ώμα εκλεκηόπυν για ηην εκλογή αποηελείηαι από ηο ζύνολο ηυν μελών ηος 

διοικηηικού πποζυπικού ηος Ο.Π.Α.  

Καηά ηα άλλα ιζσύοςν οι ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος Νόμος 4485/2017 και ηυν Τποςπγικών 

Αποθάζευν  153348/Ε1/15-9-17 και 191014/Ε1/13-11-2017. 

                             Ο ΠΡΤΣΑΝΖ 

       * 

Καθηγηηήρ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Α. ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ 

 

Κοινοποίηζη: 

- Γπαμμαηεία ςγκλήηος 
- Γ/νζη Γιοικηηικού  

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί ςτο πρωτότυπο που παραμένει ςτο αρχείο του φορέα. 
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