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Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών προκειµένου να διεξάγει τις εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ του ΕΦΔ-ΣΚΕ, αφού δέχθηκε τις εµπρόθεσµες υποψηφιότητες των συναδέλφων, ανακηρύσσει 
υποψηφίους για τις επικείµενες εκλογές νέου Δ.Σ. του ΕΦΔ-ΣΚΕ τους κάτωθι: 
 

• Δαφέρµος Μανώλης    (Τµήµα Ψυχολογίας) 
• Κουµπουρλής Γιάννης   (Τµήµα Κοινωνιολογίας) 
• Λαπατσιώρας Σπύρος   (Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών) 
• Νικολαϊδης Βαγγέλης   (Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών) 
• Παπαβλασσόπουλος Ευθύµης  (Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης) 
• Τζανάκης Μανόλης    (Τµήµα Κοινωνιολογίας) 

 
Η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. να διεξαχθούν από τις 
12/6/2017 έως τις 23/6/2017 ώστε να µπορέσουν να στηρίξουν τους υποψηφίους όσο το δυνατόν 
περισσότεροι συνάδελφοι. Το αναλυτικό πρόγραµµα της ψηφοφορίας διαµορφώθηκε ως εξής: 
 
Δευτέρα έως Πέµπτη  (12/6 – 15/6) : 10.30 - 13.30  (Γραφείο Ν. Σερντεδάκι) 
Παρασκευή   (16/6)  : 10.30 - 13.30  (Γραφείο Η. Οικονόµου)   
Δευτέρα έως Τετάρτη (19/6 – 21/6) : 10.30 - 13.30  (Γραφείο Η. Οικονόµου) 
Πέµπτη  (22/6)  : 10.30 - 13.30  (Γραφείο Α. Γιοβαζολιά) 
Παρασκευή  (23/6)  : 10.30 - 13.30  (Γραφείο Η. Οικονόµου) 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές έχουν όλοι οι συνάδελφοι της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών 
που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη του Συλλόγου. Όσοι συνάδελφοι δεν είναι 
τακτοποιηµένα οικονοµικά µέλη, µπορούν να πληρώνουν την ετήσια συνδροµή τους στα µέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής πριν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος. Η ετήσια συνδροµή για 
το Σύλλογο έχει οριστεί από την τελευταία Γ.Σ. στα πέντε (5) ευρώ. 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Οι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. του ΕΦΔ-ΣΚΕ θα αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο µε 
αλφαβητική σειρά. Μπορούµε να επιλέξουµε έως και τρεις (3) υποψηφίους µε σταυρό που θα 
σηµειώνουµε είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά του ονόµατός τους. 
 
Η καταµέτρηση των ψήφων θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά το πέρας των εκλογών στο γραφείο 
του κ Σερντιδάκι, και θα ακολουθήσει η επικύρωση και ανακοίνωση του αποτελέσµατος. 
 
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή 
 

1. Σερντεδάκις Νίκος (e-mail: nserd@social.soc.uoc.gr ). 
2. Γιοβαζολιάς Θεόδωρος (e-mail: giovazot@uoc.gr ). 
3. Οικονόµου Ηλίας (e-mail: eliaseconomou@uoc.gr ). 

 


