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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΕΚΛΟΓΩΝ 
Για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών τους, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., στη Γενική 
Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου 
Πανεπιστημίου, με διετή θητεία 
 

και  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

➢ των άρθρων 17 & 18 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017)  
➢ την Υ.Α αρ.153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-09-17) όπως τροποποιήθηκε με την 

Υ.Α.191014/Ζ1/13-11-2017 ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13-11-17) 
➢ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου, (Β΄ 

2481/22.2.2021) 
 

1. Προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών τους, στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών 
του Παντείου Πανεπιστημίου. 
2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 18η Ιουλίου 2022 και σε περίπτωση 
που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία ορίζουμε την ακριβώς επόμενη ημέρα. 
3. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με το ηλεκτρονικό σύστημα ΖΕΥΣ 
από 09:00-11:00 π.μ. Ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθορίζεται στην Υ.Α. 
147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19.11.2021), «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των 
τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», από τη δημοσίευση της οποίας καταργείται κάθε διάταξη που 
ρυθμίζει αντίθετα ή με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα που ρυθμίζονται από την παρούσα. 
4. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τη θέση των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους 
που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους 
μέχρι την 11η -07-2022 στο πρωτόκολλο της  Σχολής Πολιτικών Επιστημών. 
 
 
          

      Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
υπογραφή* 

 
     Καθηγητής Δ. Χριστόπουλος 

 

 
* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Σχολής 
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