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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 21 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΄ αριθ. 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: 3255/15-9-2017, τ.Β΄).  

3. Το υπ΄ αριθ. 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’ αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-17 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.Β’) ΥΑ «Τροποποίηση της 
αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 (Β’ 3255) ΥΑ 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)»  

5. Την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του 
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων 
των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο 
πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι» (ΦΕΚ 2481/22-6-2020, τ.Β’)  

6. Τις Διατάξεις του Άρθρου 162 του Ν.4763/2020 «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» (ΦΕΚ 254/21-12-2020, τ.Α’)  

7. την υπ’ αριθμ. 10153/23-2-2021 (ΑΔΑ:61Γ446ΨΖ2Ν-ΚΙΑ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 
εκπροσώπων των Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής  Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

8. την υπ’ αριθμ. 10150/23-2-2021 (ΑΔΑ:9ΛΥ946ΨΖ2Ν-ΩΧ5), προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 
εκπροσώπων των Ε.ΔΙ.Π στις συνελεύσεις των Τομέων «Θεωρητικής Πληροφορικής», 
«Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών» και «Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος» του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής  Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ: 

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών  τους κ.κ  
     

Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Νικόλαος Πασσάς 1. Μαρία Λουκά 
2. Παντελής Μπαλαούρας 2. Αγορίτσα Γόγουλου 
3. Αθανάσιος Βάϊος 3. Ιωάννης Τολίδης 
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Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος 
(σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση 
στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» 
βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, 
τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 
Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, 
να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει 
οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό 
πρακτικό εκλογής.     
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους 
κωλύματα εκλογιμότητας, και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους των Ε.ΔΙ.Π.  μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και αναρτά σε ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον 
πίνακα των υποψηφίων.  
Όσοι ορίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται με απόδειξη για τον ορισμό τους με επιμέλεια 
του οργάνου που τους όρισε. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα 
καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. 
Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει στην αίθουσα Α56 στον Α’ όροφο 
του Τμήματος. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς την Εφορευτική Επιτροπή, να 
ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή 
του που μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και 
μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εκλογής. 
 
 

                                            Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Καθηγητής 
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