
 

 ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. 

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του  
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της 
Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για θητεία ενός 
έτους. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/2021 τ.Α΄, κεφ. Β, άρθρο 192, 
παρ. 2 εδαφ. β). 
2. Τις σχετικές διατάξεις του ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 114/2017 τ.Α΄).  
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 ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών 
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη 
εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄114)» (ΦΕΚ: 3255/15-9-2017, τ.Β΄)  
4. Την υπ΄ αριθ.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 Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και 
ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών 
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη 
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α114) (ΦΕΚ 3969/15-09-2017, τ.Β΄).  
5. Την υπ΄ αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τις ανωτέρω αναφερόμενες 
διατάξεις. 
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6. Το άρθρο 162 «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας» του Νόμου 4763/2020 (ΦΕΚ 254/2020, τ.Α΄). 
7. Την υπ΄αριθμ.77561/Ζ1/22-6-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2481) 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των 
Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των 
Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που 
λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» . 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί 
τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της 
Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάδειξη 
του εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», η πρόσβαση στο οποίο 

πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr την 4η 

Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη από τις 10:00 έως τις 14:00. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την 14η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@primedu.uoa.gr  

Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια 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.) του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού έχει δικαίωμα να 
συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές.  
 Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά 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 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 
Τυχόν ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο 
(2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι έως τις 2 Νοεμβρίου  
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.                       
Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των 
υποψηφίων υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Γραμματείας του 
Τμήματος και διαβιβάζονται μέσω αυτής στην εφορευτική επιτροπή.  
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας την έχει η τριμελής εφορευτική 
επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Τμήματος 
από τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.  
 

      Ο Πρόεδρος  
      *(υπογραφή) 

                       Καθηγητής 
                                                       Κωνσταντίνος Σκορδούλης 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας του 

Τμήματος. 
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