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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για την εκλογή ενός εκπροσώπου τακτικού και ενός αναπληρωµατικού των µελών 

Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε∆ΙΠ) του  Τµήµατος Χηµείας της Σχολής 

Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών για τη 

Συνέλευση του Τµήµατος Χηµείας,  µε ετήσια θητεία. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, Μέρος Β΄, του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/30-5-

2017/τ. Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα 

εκπαίδευσης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

4. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017/τ. Β΄) Υπουργική 

Απόφαση. 

5. Την υπ αριθµ. 191014/Ζ1/7-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας. 

Έρευνας και Θρησκευµάτων ‘’Τροποποίηση της αριθµ. 153348/ζ1/15-9-2017 

(Β’ 3255) υπουργικής απόφασης, µε θέµα ‘’Τρόπος διεξαγωγής των 

εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων των 

ΑΕΙ και διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των µελών ΕΕΠ, 

Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά 

όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)’’ . 

 



Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέµπτη 30 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 11.00 - 

13.00 στο χώρο συνεδριάσεων του Τµήµατος Χηµείας στο 2ο όροφο.  

Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια από την 1-12-2017, 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 Ε∆ΙΠ του Τµήµατος Χηµείας. 

Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού έχει το 

δικαίωµα να συµµετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές.  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου 2017 µε 

αίτηση των ενδιαφεροµένων µε επιστολή ή ηλεκτρονικά (email 

protokollo@uoa.gr)  ώστε να προκύπτει η ηµεροµηνία υποβολής.  

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή µετά την 

εξέταση των υποψηφιοτήτων και αναρτάται στην Κεντρική ιστοσελίδα του 

Ιδρύµατος.  

Τυχόν ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο 

δύο εργάσιµες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 

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

υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ και 

διαβιβάζονται από τη ∆/νση ∆ιοικητικού στην εφορευτική επιτροπή.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

* 

 

Καθηγητής Γεώργιος Κόκοτος 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 


