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Προς τους  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  
ΣΧΟΛΗΣ  
(Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς 
και Υποψήφιους Διδάκτορες) 

Κοιν.:   Γραμματεία ΠΤΔΕ 
Γραμματεία ΤΕΑΠΗ 

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»  

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. 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). 
2. 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΄)  και 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» 
3. 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)». 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί 
Τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες της Σχολής 
Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να 
εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στα συλλογικά όργανα της Σχολής (Γενική 
Συνέλευση της Σχολής και Κοσμητεία της Σχολής) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  
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Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση:  
«1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με 
τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής 
σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικείας κατηγορίας (α) 
προπτυχιακοί φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.  
2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία 
ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών…… 
3. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία 
προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών τα οποία είναι υπεύθυνα για τη 
συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα. 
Οι επιτροπές αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι 
υπεύθυνες για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας…»  

Ο Κοσμήτορας της Σχολής  
Επιστημών της Αγωγής  

          
 
 
       Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής  
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