
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   
εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο  
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  των άρθρων 12, 13 και 15 του ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 114/ τ.Α΄/4-
8-2017), όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. 91985/Ζ1/7-6-2019 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ:356/10-6-2019, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) 

3. Την υπ΄αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 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: 
3255/τ.Β΄/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 όμοια 
απόφαση και ισχύει (ΦΕΚ:3969/τ.Β΄/13-11-2017). 

4. Το υπ’ αριθμ. 14363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017 (Α’ 114)». 

5. Το γεγονός ότι η θητεία του υφιστάμενου εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.  στη 
Σύγκλητο λήγει την 30η -11-2019. 

 

 
 

Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση 
Α.Δ.Α.  
Βαθμός Ασφάλειας 
Βαθμός Προτεραιότητας 
 
Αθήνα,  23 Οκτωβρίου 2019    
Αρ. Πρωτ.: 1920007109/30.10.19 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Διεύθυνση: Χρ. Λαδά 6 
Πληροφορίες:  Μάρθα Μπάρκα 
Τηλέφωνο: 210-368 9156 
e-mail: mbarka@uoa.gr 

 
Προς:    Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού    
              Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 
              Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
             (με τη φροντίδα των οικείων Γραμματειών) 
Κοιν.:    1. Κοσμήτορες των Σχολών 
             2. Πρόεδροι των Τμημάτων 
             3. Προϊστάμενοι των Γραμματειών   
                 Σχολών και Τμημάτων  
             4. Σύλλογος μελών Ε.Ε.Π. και  
                 Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ 

     5. ΚΛΕΙΔΙ ( με την παράκληση της  
        ανάρτησης της Προκήρυξης στην    
        ιστοσελίδα του Ιδρύματος) 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
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                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του και  ενός (1) εκπροσώπου Ειδικού  Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών  για τη 
διετία από την  1η -12-2019 έως την 30η -11-2021.    
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 27η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη από τις 8:30π.μ. μέχρι τις 
4:00μ.μ. σε χώρους που θα ορισθούν από το αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών. Σε 
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας είτε λόγω μη συγκέντρωσης από κανέναν υποψήφιο 
εκπρόσωπο της απόλυτης πλειοψηφίας των έγκυρων ψηφοδελτίων είτε λόγω ισοψηφίας 
υποψηφίων, αυτή θα πραγματοποιηθεί την επομένη ημέρα  28 Νοεμβρίου 2019. 

Ο εκπρόσωπος στη Σύγκλητο εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από ενιαίο ψηφοδέλτιο με 
άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του 
Ιδρύματος ενώπιον  εφορευτικής επιτροπής  για διετή θητεία με δυνατότητα επανεκλογής για μία 
(1) ακόμη θητεία.  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (Πανεπιστημίου 30)  έως την 
8η Νοεμβρίου 2019 με αίτηση των ενδιαφερόμενων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά 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.  

Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών είναι Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία 
έχει την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας και συγκροτείται κατόπιν πρυτανικής απόφασης από 
μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους. 

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή μετά από εξέταση των  
υποψηφιοτήτων ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και την απουσία κωλυμάτων 
εκλογιμότητας και αναρτάται στη Κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.  

Τυχόν ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι έως την  22α Νοεμβρίου 2019. 

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των 
υποψηφίων υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο και διαβιβάζονται στην Τριμελή Εφορευτική 
Επιτροπή διά της αρμόδιας Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος. 

 
    
   Ο Πρύτανης 
 
 
 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ.Δημόπουλος 
Εσωτερική διανομή 
1. Γραφείο Πρύτανη                                            
2. Γραφεία Αντιπρυτάνεων  
3. Γραμ. Συγκλήτου  ΕΚΠΑ                                     
4. Δ/νση Διοικητικού (Τμ Α΄, Β΄ & Γ΄) 
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