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Σα μϋλη E.E.Π.         Αριθμ. Πρωτ.: 7132 

του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών 

      

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ  

ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Ε.Ε.Π.) 

ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο Πρύτανησ του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών 

 

Έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργϊνωςη και λειτουργύα τησ ανώτατησ 
εκπαύδευςησ, ρυθμύςεισ για την ϋρευνα και ϊλλεσ διατϊξεισ»  (ΥΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017), 

2. Σην με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Τπουργικό Απόφαςη «Σρόποσ διεξαγωγόσ των εκλογικών 
διαδικαςιών για την ανϊδειξη των μονοπρόςωπων οργϊνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςύα 
οριςμού και ανϊδειξησ εκπροςώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., των 
διοικητικών υπαλλόλων και των φοιτητών ςτα ςυλλογικϊ όργανα των Α.Ε.Ι. κατϊ την 
πρώτη εφαρμογό του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΥΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017), όπωσ 
τροποποιόθηκε από την με αριθμό 191014/Ζ1/13-11-2017 Τπουργικό Απόφαςη (ΥΕΚ 
3969/τ.Β’ /13-11-2017), 

3. Σην με αριθμ. πρωτ. Παν/μύου 6630/21-10-2019, προκόρυξη εκλογών ςτισ 12/11/2019, για 
την ανϊδειξη των εκπροςώπων των μελών ΕΕΠ ςτη ύγκλητο του Πανεπιςτημύου, 

4. Σην με ημερομηνύα 10/11/2019, Απόφαςη τησ υγκλότου για αναςτολό λειτουργύασ του 
Πανεπιςτημύου από Δευτϋρα 11/11/2019 ϋωσ και Κυριακό 17/11/2019, διϊςτημα κατϊ το 
οπούο εύχε προγραμματιςτεύ η διεξαγωγό εκλογών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προςωπικού (Ε.Ε.Π) για την ανϊδειξη ενόσ εκπροςώπου με τον αναπληρωτό του ςτη 
ύγκλητο του Πανεπιςτημύου, οι οπούεσ ωσ εκ τούτου δεν πραγματοποιόθηκαν. 
 
 

Αποφαςύζει 

Προκηρύςςει εκ νϋου εκλογϋσ για την ανϊδειξη ενόσ εκπροςώπου των μελών Ε.Ε.Π. για τη 

ύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών, με τον αναπληρωτό του, για θητεύα δύο 

(2) ετών, από 01/12/2019 ϋωσ 30/11/2021. 

Ωσ νϋα ημερομηνύα διεξαγωγόσ τησ ψηφοφορύασ, η οπούα εύναι ϊμεςη και μυςτικό και θα 
διεξαχθεύ με κϊλπη, ορύζεται η 28η Νοεμβρύου 2019 ημϋρα Πϋμπτη και από ώρα 11.00 πμ 
ϋωσ 14.00 μμ ςτο Υουαγιϋ του Αμφιθεϊτρου Αντωνιϊδου, ςτον πρώτο όροφο τησ Πτϋρυγασ 
Αντωνιϊδου του Πανεπιςτημύου. 
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ε περύπτωςη επαναληπτικόσ ψηφοφορύασ αυτό θα διεξαχθεύ την ακριβώσ επόμενη εργϊςιμη 
ημϋρα, ότοι την 29η Νοεμβρύου 2019 ημϋρα Παραςκευό από ώρα 11.00 πμ ϋωσ 14.00 μμ ςτο 
Υουαγιϋ του Αμφιθεϊτρου Αντωνιϊδου, ςτον πρώτο όροφο τησ Πτϋρυγασ Αντωνιϊδου του 
Πανεπιςτημύου. 
 
Σην ευθύνη διεξαγωγόσ τησ εκλογικόσ διαδικαςύασ ϋχει τριμελόσ Εφορευτικό Επιτροπό, η 
οπούα ϋχει ςυγκροτηθεύ με την με αριθμό πρωτ.: 6895/5-11-2019 Απόφαςη Πρύτανη.  
 

 Α. Τποψηφιότητεσ 

Τποψηφιότητεσ ϋχουν όδη κατατεθεύ. 

 

Β. Εκλογικό ώμα  

Σο ώμα εκλεκτόρων για την εκλογό εκπροςώπου ςτη ύγκλητο του Ο.Π.Α. αποτελεύται από 

το ςύνολο των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προςωπικού  του Ο.Π.Α.  

Κατϊ τα ϊλλα ιςχύουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του Νόμου 4485/2017 και των Τπουργικών 

Αποφϊςεων  153348/Ζ1/15-9-17 και 191014/Ζ1/13-11-2017. 

 

                             Ο ΠΡΤΣΑΝΗ 

             * 

 

Καθηγητόσ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ 

 

 

 

Κοινοπούηςη: 

- Γραμματεύα υγκλότου 
- Δ/νςη Διοικητικού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Η υπογραφό ϋχει τεθεύ ςτο πρωτότυπο που παραμϋνει ςτο αρχεύο του φορϋα.  
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