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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΤΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (Σ.Ε.Ζ.), ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ Σ.Ε.Ζ., ΤΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 13,17,18 και 84 παρ.11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ. Α΄ /4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»
2) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559 (ΦΕΚ 142/τ. Α΄/3-8-2018)
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 ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων
των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα
συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» (ΦΕΚ
3255/15-9-2017, τ. Β΄)
4) Την υπ’ αριθμ. 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.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)»
5) Την υπ’ αριθ. 60944/Ζ1 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα
συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα
συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους»
6) Το με αριθ. πρωτ. 4732/28.05.2021 έγγραφο του Πρύτανη του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) - ένας (1) τακτικός με τον αναπληρωματικό του, στην Κοσμητεία
της Σχολής Επιστημών των Ζώων.
Ο εν λόγω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με ηλεκτρονική ψηφοφορία
των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Επιστημών των Ζώων, με διετή
θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2023.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη
από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας έχει το Ο.Δ.Ε. (Τριμελής
Εφορευτική Επιτροπή), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών των Ζώων καλούνται να
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εντύπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή
επιστολικά ή ηλεκτρονικά για το ως άνω αναφερόμενο συλλογικό όργανο στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο του Γ.Π.Α. (dioikitikimerimna@aua.gr) προς την Διεύθυνση Διοικητικού, έως
και τις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη από τις 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί ως Ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του
Ιδρύματος και στην ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών των Ζώων και να σταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Ε.Ζ.
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