
 

                                 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Τμήματος 

                                           - Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)   

                                            

 

                                          

                                                     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
 
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 διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α΄ 136) 
2. Την υπ΄ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364 Β΄) υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επικρατείας. 
3. Τις διατάξεις 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. 

4. Την υπ΄αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ: 3255, τ.Β΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  Τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση 
του Τμήματος την 30η -11-2021.  

6. Την υπ΄αριθμ.67479/20-9-2021 Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη 
εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος. 

. 
                                                Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
εκ νέου εκλογές 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. 
 

                     

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                               ΕΚΠΑ 24-11-2021     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                                                                  Α.Π. 102657 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πληροφορίες: Ντ. Γεωργακοπούλου 
Τηλ.: 2103688012 
e-mail: cgeorgak@primedu.uoa.gr 
 

                                                                                                                                                      
 

ΑΔΑ: ΨΒ5Υ46ΨΖ2Ν-ΤΣ3



Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια με δυνατότητα επανεκλογής. 

Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού, έχει δικαίωμα να 
συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές.  
Ο εκπρόσωπος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, 
μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 αποκλειστικά με 
ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», η 
πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://zeus.grnet.gr  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος (Ναυαρίνου 13Α) έως 
την Τετάρτη 8  Δεκεμβρίου 2021 με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (e-mail:secr@primedu.uoa.gr) ή  
επιστολικά και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.   
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωση από τη υποψηφιότητά 
τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.  
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας είτε λόγω μη συγκέντρωσης από κανένα 
υποψήφιο εκπρόσωπο της απόλυτης πλειοψηφίας των έγκυρων ψηφοδελτίων, είτε 
λόγω ισοψηφίας υποψηφίων, αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, 
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.  
Το αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών είναι η Τριμελής Εφορευτικής Επιτροπή 
η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 
3255).  
Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή μετά την εξέταση 
των υποψηφιοτήτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
Τυχόν ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο 
του Τμήματος (Ναυαρίνου 13Α) (e-mail secr@primedu.uoa.gr) το αργότερο δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι έως την Δευτέρα 13 
Δεκεμβρίου 2021 και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή.                       
 

 
        Ο Πρόεδρος  
 

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