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ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

     
 
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του εκπροσώπου  και του αναπληρωτή 
εκπροσώπου των μελών  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική 
Συνέλευση της Σχολής Επιστημών της Αγωγής. 
  
Η Εφορευτική Επιτροπή που συστάθηκε με την από 24 Νοεμβρίου 2017 απόφαση της 
Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών [ΑΔΑ :Ω8ΧΝ46ΨΖ2Ν-01Σ]  λαμβάνοντας υπ’ όψιν : 

1. Την υπ΄αριθ.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 Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 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΄)   
2. Το υπ΄ αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και 
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017 (Α’ 114)». 
3. Την υπ΄ αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. 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 Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(Α’114)». 
4. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής 
Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [ΑΔΑ: 
6ΣΒΩ46ΨΖ2Ν-Π59] 

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι    
Υποψήφιους για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής 
Επιστημών της Αγωγής,  τον Γεώργιο Θραψανιώτη και την Αργυρώ Βούλγαρη 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Χρήστος – Θωμάς Κεχαγιά, Πρόεδρος   Αλεξία Ορφανού, μέλος     Σταμάτης Κατσόρχης, μέλος  
        * (υπογραφή)    (υπογραφή)  (υπογραφή) 
* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Σχολής  

 
 Σχολή Επιστημών της Αγωγής 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ  

 

Αθήνα,  28 Νοεμβρίου 2017  
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