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ΕΚΠΑ 06/06/2022
Α. Π.: Εισερχ. 55003

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Σόλωνος 57
ΤΚ.: 10679 Αθήνα
Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνα Τσιώλη
Τηλ.: 210 368 8740
e-mail: deaneconpol@uoa.gr

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022
Προς: - Τον Προέδρο και τα μέλη της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ)
του Τμήματος
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της
Σχολής ΟΠΕ
Κοιν:- Δ/νση Διοικητικού ΕΚΠΑ
- Γραμματεία Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (για την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Τμήματος)
- Κ.Λ.Ε.Ι.Δ.Ι (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος)

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε) για τη διενέργεια εκλογής
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Ο.Π.Ε. με διετή θητεία».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ.Α’) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄111/12.6.2020),
3. τις διατάξεις του Ν. 4823/3-8-2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021.τ.Α),
4. την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ.Β΄)

5. την υπ ’αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/
Β’/19-11-2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των
τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,
6. την υπ’αριθμ. 45587/12-5-2022 «Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»,
Ορίζει
Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής
διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π του οικείου
Τμήματος :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αρμενάκης Αντώνιος , Επίκ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ
2. Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΕΜΜΕ
3. Παπαναστασίου Νικόλαος , Επίκ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νικολαίδου Αφροδίτη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΕΜΜΕ
2. Σταυριανέα Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΕΜΜΕ
3. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΕΜΜΕ
Καθήκοντα Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ανατίθενται στον Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κ. Αντώνιο
Αρμενάκη.
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.Ε.Ε.) με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η Κ.Ε.Ε., αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και
Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, και
αναρτά σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος τον πίνακα των
υποψηφίων.
Με απόφασή του το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζει τον Διαχειριστή της
συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς
πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, το οποίο θα

αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και
θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
egovgram@minedu.gov.gr. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής
καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου Ο.Δ.Ε., τα ονοματεπώνυμα των
υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. το ακριβές
χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωμα.
Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει
από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό
Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται αποκλειστικά, πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από
τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι
απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα
αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
Η Κ.Ε.Ε. επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το
υποβάλλει, μέσω του οργάνου το οποίο έχει την αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, στον
Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Όσοι ορίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται με απόδειξη
για τον ορισμό τους με επιμέλεια του οργάνου που τους όρισε. Αν τα μέλη απουσιάζουν ή
κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών με διετή θητεία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 από 09:00
έως 14:00 αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού
συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας.
Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους
υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε
περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., να
ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1)
αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να

παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού
εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική
ψηφοφορία, που συλλέγονται είτε μεμονωμένα είτε ως αρχεία, τηρούνται και τυγχάνουν
επεξεργασίας από το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω
οργάνου και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν
ενστάσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του
χρόνου υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα καταστρέφονται μετά την εξέταση των ενστάσεων.
Η Κ.Ε.Ε. οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα
προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό
πρακτικό εκλογής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις τηρούμενες πρακτικές των
εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
(*)
Καθηγητής κ. Νικόλαος Ηρειώτης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Κοσμητείας της Σχολής

