
     
                    

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Γραμματεία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ στην ιστοσελίδα του  
TMHMATOΣ   

Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
                    15784, Αθήνα
Τηλ.:     210 727 5161,5154
e-mail:   secret@di.uoa.gr

    Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής
για την Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Β’ Τομέα «Υπολογιστικών Συστημάτων και 

Εφαρμογών 
Τα κάτωθι υπογραφόμενα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (ορισθέντα με το υπ. αριθ. έγγραφο 
61103/21.6.22, ΑΔΑ: 9ΡΩΣ46ΨΖ2Ν-ΥΙΛ) για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Β’ Τομέα «Υπολογιστικών 
Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017 τ.Α΄)  «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
98 του 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020, τ.Α’)  «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/3-8-2021, τ. Α’) «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

3. Την υπ. αρίθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ. Β ́) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «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)» 

4. Την υπ’ αρίθμ. 5204 (ΦΕΚ 5224/12-11-2021, τ. Β’) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία 
Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ» 

5. Την υπ’ αρίθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/19.11.21, τ.Β’) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Επικρατείας «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. 46033/13-5-202 (ΑΔΑ:ΩΣΡΙ46ΨΖ2Ν-ΨΑΥ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών 
Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής  Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

συνεδρίασαν σήμερα, Τετάρτη 22.6.22 μέσω τηλεδιάσκεψης και ανακήρυξαν μοναδική υποψήφια την κ. Δήμητρα-
Ισιδώρα Ρουσσοπούλου η οποία εμπρόθεσμα υπέβαλε την υπ. αρίθμ. 58255/13.6.22 αίτηση υποψηφιότητας και 
πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Τέλος μετά τη διεξαγωγή κλήρωσης ορίζεται Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ο κ. Δημήτριος Γουνόπουλος.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Δημήτριος Γουνόπουλος

Πρόεδρος ΕΕ

Ιωάννης Σμαραγδάκης

*

Μέλος ΕΕ

Κωνσταντίνος Χατζηκοκολάκης

Μέλος ΕΕ

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο μας
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