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Εκλογής εκπροζώπων μελών Ε.Σ.Ε.Π. ζηη σνέλεσζη ηοσ 
Σμήμαηος Ιζηορίας και Αρταιολογίας ηης Φιλοζοθικής τολής ηοσ 

Εθνικού και Καποδιζηριακού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών 
 
 

 
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.4485/2017  «Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ 

εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ: 114/ 
η.Α΄/4-8-2017). 

2. Σελ ππ΄αξηζ.153348/Ε1/15-9-2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Τπόπορ διεξαγωγήρ ηων εκλογικών 
διαδικαζιών για ηην ανάδειξη ηων μονοππόζωπων οπγάνων ηων Α.Ε.Ι. και 
διαδικαζία οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπων ηων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π., ηων διοικηηικών ςπαλλήλων και ηων θοιηηηών ζηα ζςλλογικά 
όπγανα ηων Α.Ε.Ι. καηά ηην ππώηη εθαπμογή ηος ν.4485/2017 (Α΄114)» 
(ΦΔΚ: 3255/15-9-2017, η.Β΄). 

3. Σελ αξηζκ. Β. Πξνη. 191014/Ε1/7-11-2017 (ΦΔΚ 3969/13-11-2017 η. Β΄) 
Τπνπξγηθή απόθαζε πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 
153348/Ε1/15-9-2017  (Β΄3255) ππνπξγηθήο απόθαζεο, κε ζέκα «Σξόπνο 
δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 
κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ  ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάδεημεο 
εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ  Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ησλ δηνηθεηηθώλ 
ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά  ηελ 
πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄114)».  

 
 

 

 

 
 

Προκηρύζζοσμε  
ηην εκλογή ενός ηακηικού και ενός αναπληρωμαηικού 

εκπροζώποσ ηων μελών Ε.Σ.Ε.Π ζηη σνέλεσζη ηοσ Σμήμαηος 
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 Φιλοζοθική τολή 
Σμήμα Ιζηορίας & Αρταιολογίας 
Γηεύζπλζε: Παλεπηζηεκηνύπνιε Εσγξάθνπ 
Πιεξνθνξίεο: Δηξήλε Καηζηθαξέιε 
Σειέθσλν: 210 727 7970 
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Ιζηορίας και Αρταιολογίας ηης Φιλοζοθικής τολής ηοσ Εθνικού 
και Καποδιζηριακού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών για θηηεία ενός έηοσς  

από 1/9/2019 έως 31/8/2020 
 
 
 

Ζ εθινγή ζα δηεμαρζεί ηελ 20η Ιοσνίοσ 2019 θαη ώξα 11.30 ζηελ θπςέιε 405 
ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (4νο όξνθνο). 

Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη έσο ηελ 11/6/2019 είηε ζην Κεληξηθό 
Πξσηόθνιιν ηνπ Ηδξύκαηνο (Παλεπηζηεκίνπ 30) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο είηε ειεθηξνληθά (e-mail: protokollo@uoa.gr). Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα 
παξαηηεζνύλ κε γξαπηή δήισζε από ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο έσο ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο εθινγήο.  

Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη από ην όξγαλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, 
ήηνη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά από εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη 
αλαξηάηαη ζηε Κεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο.  

Σπρόλ ελζηάζεηο γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ην 
αξγόηεξν δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ήηνη έσο 
ηελ 18/6/2019. 

Οη ππνςεθηόηεηεο, νη παξαηηήζεηο θαη νη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθήξπμε 
ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζην Κεληξηθό Πξσηόθνιιν ηνπ Ηδξύκαηνο 
(Παλεπηζηεκίνπ 30) θαη δηαβηβάδνληαη από ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ ζηελ εθνξεπηηθή 
επηηξνπή. 

Ο εθπξόζσπνο εθιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από εληαίν ςεθνδέιηην 
κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. Σν ζώκα ησλ εθιεθηόξσλ απαξηίδεηαη 
από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, 
ζύκθσλα κε ηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο πνπ ζα εγθξηζνύλ από ηνλ Πξύηαλε. 

 
 

 
 

                 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

  *(ππνγξαθή) 

                          Καζεγεηήο Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ 

 

*ε ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο 
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