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Σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, διεξήχθη η ψηφοφορία με κάλπη, για την εκλογή 

ενός εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για 

τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας στις 11:00 π.μ. και ώρα 

λήξης της ψηφοφορίας στις 2:00 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον 1ο όροφο 

της πτέρυγας Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ευθύνη της 

Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη 

εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη 

Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, η οποία ορίστηκε με την με αριθμ. 

πρωτ.: 244/18.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΤΩ469Β4Μ-1ΣΑ) απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών.  

 

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή έλεγξε την κάλπη, η  οποία 

βρέθηκε κενή και στη συνέχεια κλειδώθηκε και σφραγίστηκε. Την καθορισμένη ώρα η 

Εφορευτική Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας και άρχισε η προσέλευση των 

εκλογέων, σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους. 

 

Μετά την παρέλευση του χρόνου διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος κήρυξε τη 

λήξη της ψηφοφορίας και η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση και 

διαλογή των ψήφων. 

 

Μετά την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων η Ε.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 8 της αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/15.9.2017), καταγράφει τα παρακάτω:  

 

• Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή ενός εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιείχε τους 

παρακάτω υποψηφίους: 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:   

 

1. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 

2. ΜΠΑΤΗ ΟΛΓΑ 

 

• Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο, για την εκλογή ενός 

εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για 

την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών  είναι έξι (6). 

 

• Αριθμός των ψηφισάντων:  5  

 

• Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων:  5 

 



• Αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων: 0 

 

• Αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων: 0 

 

• Αριθμός των πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο 

των ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς : 0 

 

• Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: 0 

 

• Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε η ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ: 4 

 

• Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε η ΜΠΑΤΗ ΟΛΓΑ:  1 

 

Εκπρόσωπος των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη 

Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών εκλέγεται η ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ επειδή συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων, ήτοι τέσσερις (4) έγκυρες ψήφους επί συνόλου πέντε (5) έγκυρων 

ψήφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αναπληρωτή της  τη ΜΠΑΤΗ ΟΛΓΑ, η 

οποία συγκέντρωσε μία (1) έγκυρη ψήφο επί συνόλου πέντε (5) έγκυρων ψήφων.  

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019 

Η Εφορευτική Επιτροπή  

 

 

Βίτσιος Κωνσταντίνος,   Πρόεδρος * 

 

Αποστολοπούλου Δήμητρα,  Μέλος * 

 

Μίχου Τατιάνα,   Μέλος * 

 

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο 

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Σχολής 

 


