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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1
ΤΚ.: 10559 Αθήνα
Τηλ.: 210 368 9428
e-mail: secr@media.uoa.gr

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022
Προς: - Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη
εκπροσώπου και αναπληρωτή, του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην
Συνέλευση του Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και
Τεχνολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών, έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15 και 84 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’ αριθμ. πρωτ. 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: 3255/15-92017, τ.Β’).
3) Το υπ’ αριθμ. 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)».
4) Την υπ’αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθμ.
153348/Ζ1/15-9-2017 (Β’3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος
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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)».
5) Τις διατάξεις του αρ. 162 του Ν.4763/2020 «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών
στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» (ΦΕΚ 234/21-12-2020 τ.Α΄)
6) Τα υπ΄ αριθμ. 62322/24-6-2022 (ΑΔΑ: Ω84Ν46ΨΖ2Ν-Λ0Ι) έγγραφα που
αφορούν στην Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Ε.Π και
αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,
Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μ.Μ.Ε.
Συγκροτεί
Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής
διαδικασίας και απαρτίζεται από τους κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Χριστοπούλου Μαρία (Ε.Μ.Μ.Ε)
2) Σαββατού Τσολακίδου (Ε.Μ.Μ.Ε.)
3) Κουτσομπόλης Δημήτριος (Ε.Μ.Μ.Ε)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ζούνης Θεοκλής-Πέτρος (Ε.Μ.Μ.Ε.)
2) Ντελοπούλου Χαρά (Τ.Ο.Ε)
3) Πρόκου Σοφία (Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών)
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση μεταξύ
των μελών της Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
ανακηρύσσει τους υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Ε.Π μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της. Όσοι ορίστηκαν μέλη εφορευτικών
επιτροπών ειδοποιούνται με απόδειξη για τον ορισμό τους με επιμέλεια του οργάνου
που τους όρισε.
Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος και είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει
κατά την εφαρμογή των διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 Β’) απόφασης του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών
διαδικασιών κάθε ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
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*
Καθηγητής Γεώργιος Πλειός

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας
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