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       Τηλ.: 210 727 4045 

           Ηλ.Διεύθ.: emmanoui@math.uoa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστημιούπολη,  

Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 

 

Πληροφορίες:  

Ευγενία Μονογυιού 

Τηλ.: 210 727 4044 

Τηλεμ: 210 727 4046 

Ηλ.Διεύθ.: emonog@uoa.gr 

                                                                                                                             Αθήνα, 30/08/2019                           

                                                                                        Αρ. Πρωτ. 1485  

  

 ΠΡΟΣ:  - Tα Mέλη  Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)   

               της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.  

               (με τη φροντίδα των Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.)  

  

 ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Πρύτανη  

             - Διεύθυνση Διοικητικού  

 

Προκήρυξη Εκλογών 

για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  στην Κοσμητεία της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο (2) ετών 

από 01-12-2019 και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

Έχοντας υπόψη:        

1) τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 “Oργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ  114/04-08-2017, τ. Α΄)  

2) την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/01-09-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις   

3) την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων “Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των 
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μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄114)” (ΦΕΚ  

3255/15-09-2017, τ. Β΄)  

4) την υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/07-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων “Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής 

απόφασης, με θέμα: “Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των 

μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄114)” (ΦΕΚ  

3969/15-09-2017, τ. Β΄)  

5) την υπ’ αριθ. 326/21-11-2017 Προκήρυξη Εκλογών από τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Θετικών Επιστημών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. 

με διετή θητεία από 1-12-2017 

                                                                

Προκηρύσσει εκλογές  

για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο (2) ετών από 01-12-2019 

και Π ρ ο σ κ α λ ε ί 

 

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους και του 

αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών.   

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 από 10.00 έως 13.00 

στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών.   

Η θητεία του εκπροσώπου είναι διετής από την 1η-12-2019,  με δυνατότητα 

επανεκλογής. Ο εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από ενιαίο 

ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών 

του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.   

Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού έχει δικαίωμα 

να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές.  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 (ώρα 

15.30) με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου 
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αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (e-mail: protokollo@uoa.gr)  ή επιστολικά και 

πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι 

μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή τους έως την έναρξη της διαδικασίας 

εκλογής.  

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

την Εφορευτική Επιτροπή μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων και αναρτάται 

στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  

Τυχόν ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι έως την 21η-10-2019.  

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των 

υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα 

προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος και πρωτοκολλούνται.  

Η ψηφοφορία θα γίνει ενώπιον της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα 

συγκροτηθεί κατόπιν απόφασης του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών 

από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. με τους αναπληρωτές τους.  

Εκπρόσωπος των Ε.Τ.Ε.Π εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη 

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την 

απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, την ακριβώς επόμενη 

εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 24-10-2019 από ώρα 10.00 έως 13.00 στον ίδιο 

χώρο, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες 

ψήφους.   

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ.Π.Α. και της 

Σχολής Θετικών Επιστημών. 

Με τιμή 

O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

* 

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ 

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών 

 

*H υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο που τηρείται στο Αρχείο της Γραμματείας της Σχολής 

Συνημμένο 

-Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) 

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. 

 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………….……  

Όνομα πατέρα: …………………………………………………………………………………….....  

Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………...……  

Ιδιότητα: ……………………………………………………………………………………………..…  

Τόπος γέννησης: …………………………………… Ημερομηνία γέννησης: ………………  

Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………….………………………………  

 

Υποβάλω υποψηφιότητα για τη θέση εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04.08.2017) άρθρο 18 και η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

1485/30-08-2019 Προκήρυξη εκλογών.  

 

Αθήνα, …./…./2019 

Ο/Η Δηλών/ούσα  

………………………. 

(Υπογραφή) 
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