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Σημερα, Tεταρτη 22 Noεμβρ(oυ 201B, διεξη1Θη η ψηφoφoρiα με καλπη, για τηv εκλoγη
εvog εκπρooΦπoυ τωv μελιbv Ειδικo0 Tεxvικo0 Εργααιηριακo0 Πρooωπικo0 (Ε.T.Ε.Π.) για
τη Συv€λευση τoυ Τμηματog oικovoμικηg Eπιαιημηg τηq Σ1oληq oικovoμικΦv EπιαrημΦv
τoυ oικovoμικoO Παvεπιαιημioυ ΑθηvΦv, με τoV αvαπληρωτη τoυ, με Φρα €vαρξηg τηg
ι.|.lηφoφoρiαζ σΓιζ 11:00 π.μ. και ιbρα ληξηc τηζ ψηφoφoρlαg αιιg 2:00 μ.μ., αιηv α(Θoυoα
πoλλαπλΦv xρηoεωv αrov 1o oρoφo τηg rπ€ρυγαg Αvτωvιαδoυ τoυ oικovoμικo0
Παvεπιαrημloυ AΘηvΦv, με ευΘ0vη τηζ Εφoρευτικηg Επιτρoπηζ για τη διεξαγωγη τηg
εκλoγικηg διαδικαo(αg για τηv αvαδειξη εκπρooΦπωv τωv μελΦv Ειδικo0 Tεxvικo0
Eργααιηριακo0 Πρooωπικo0 (E.T.E.Π.) αια oυλλoγικd 6ργαvα τoυ o.Π.Α., η oπo[α oρiαιηκε
με τηV με αριΘμ. πρωτ.: 7417 /14.11.2017 (AΔA: ΩB9Τa69B4l\Λ-l94) απ6φαoη τoυ Πρ0ταvη
τoυ oικovoμικo0 Παvεπιαιημ[oυ AΘηvΦv.
τηζ ψηφoφoρ[αq η Eφoρευτικη Επιτρoπη €λεγξε τηv καλπη, η oπo(α
κενη
και
αιη
oυv€xεια κλειδΦΘηKε Kαι oφραγ[αιηκε. Tηv καΘoριoμ€vη 6ρα η
βρ€Θηκε
Eφoρευτικη Eπιτρoπη κ(ρυξε τηv €vαρξη τηζ ψηφoφoρ[αg και αρxιoε η πρooελευση τωv
Πριv απ6 τηv €vαρξη

εκλoγ€ωv,

o0μφωvα με τoυζ εκλoγικo0g καταλoγoυg.

Mετα τηv παρ€λευoη τoυ xρovoυ διεξαγωγηc τηζ ψηφoφoρ[αg, o Πρoεδρog κηρυξε τη
ληξη τηc ιpηφoφoρiαζ Kαι η Eφoρευτικη Επιτρoπη πρoxΦρηoε σιηV Kαταμ€τρηoη και
διαλoγη των ι.|.lηφωv.
Mετα τηv καταμ€τρηoη και διαλoγη τωv Ψηφωv η Ε.E., oOμφωvα με τα πρoβλεπoμεvα αιo
αρΘρo B τηg αριΘμ' 153348/Ζ1/15'9.2017 Απ6φαoη τoυ Yπoυργo0 Παιδε[αζ,'Ερευvαg και
Θρηoκευμdτωv (ΦEK B' 3255l15.9.2017), καταγραφει τα παρακατω:
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tQηφoδ€λτιo για τηV εκλoγη εv6g εκπρooιi.lπoυ τωv μελιbv Ειδικo0 Tεxvικo0
Eργααιηριακo0 Πρooωπικo0 (Ε.Τ.E.Π.) για τη Συv€λευση τoυ Tμηματog oικovoμικηg
Eπιαrημηg τηc ΣXoληc oικovoμικιilv EπιαιημΦV τoU oικovoμικoO Παvεπιαιημ[oυ
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MoYPIKH ANAΣTAΣIA-oΘΩNlA
PAΛΛH κAΛΛIoΠH
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αριΘμ6g τωV εγγεγραμμ€vωv αrov εκλoγικ6 καταλoγo, για τηv εκλoγη εv6g
εκπρooιbπoυ τωv μελιbv Ειδικo0 Τεxvικo0 Εργααιηριακo0 Πρooωπικo0 (E.Τ.E.Π') για
τη Συvελευση τoυ Τμηματoq oικovoμικηg Επιαrημηζ τηζ Σxoληq oικovoμικΦv
EπιαrημΦv τoυ oικovoμικo0 Παvεπιαιημ[oυ AΘηvιilv ε[vαι πεvτε (5).
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ΑριΘμ6gτωv ιpηφιodιrιωv:
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AριΘμ6ζτωv λευκΦv ι,Uηφoδελτιωv: .|
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ΑριΘμ6g τωv ακυρωv ι.pηφoδελτιrr,
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AριΘμoq τωv πλεovαζ6vτωv φακ€λωv πoυ αφgιρgQηκαv τυxα[α Kαι τo περιεx6μεvo
τωv ι,ιlηφoδελτ[ωv πoυ περι€xovται σε αυτoOq, .Lnaεy (ο l
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Evαιαoειζ πoυ υπoβληΘηκαV Kαι oι απoφαoειg επiαυτΦv:
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ΑριΘμ6c €γκυρωv

Ψηφωv πoυ €λαβε η MoΥPlKH ANΑΣTΑΣΙΑ - oΘΩNlA:

ΑριΘμoq €γκυρωv

Ψηφωv πoυ €λαβε

η PAΛΛH KΑΛΛloΠΗ:
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Eκπρooωπoζ τωV μελΦv Ειδικo0 ΤεxvικoO Εργααιηριακo0 Πρooωπικo0 (E.Τ'E.Π.) αιη
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απoλυτη πλειoψηφiα τωv €γκυρωv lQηφωv, ητoιCξΨι{.f ) €vκυoεc Ψηφoυc επ( oυv6λoυ
ηt.\j^.tt.^(.5) €γ5yρω.v_ιpηφωv, o0μφωvα ι{ε τηV ιoxΟoυbα voμoΘεoiα, με αvαπληριbτριd τηq
εγ"uρ.ζ ψηφoυζ επ[ oυvoλou 'nε.wi..
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AΘηvα, 22 Noεμβρioυ 201B
H Eφoρευτικη Επιτρoπη

Δoυβλiδoυ ΑγαΘη, Πρ6εδρoq

Απoαroλoπo0λoυ Δη μητρα,
Λdζαρηq Xρηαιog, M€λoc

