
 

 
 
         

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Για την εκλογή ενός εκπροσώπου τακτικού και ενός αναπληρωματικού  των 
μελών Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για τη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τις Γενικές Συνελεύσεις των 
Τομέων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ 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 άρθρου 84 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 Υπουργείου 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, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα 
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συλλογικά όργανα ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 
(Α΄114)’’.  

 
 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 5-11-2020 και ώρα 11.00-12.00 στο 
χώρο συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας στο 2ο όροφο. 
Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια από την 1-12-2020, 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 ΕΤΕΠ του Τμήματος Χημείας για τη Συνέλευση και από τα μέλη 
που υπηρετούν στους Τομείς για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ι, II και IΙΙ. 
Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές. 
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την Παρασκευή 30-10-2020 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 δυο 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 Διεύθυνση Διοικητικού στην εφορευτική επιτροπή.  
 
 
 

 
Η Πρόεδρος του Τμήματος 
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Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου 
Καθηγήτρια 

 
 
 

  
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. 
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