
       
                     

    Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής 

για την Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»  

 

Τα κάτωθι υπογραφόμενα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (ορισθέντα με το υπ. αριθ. έγγραφο 
16721/22.3.21, ΑΔΑ:Ω5ΡΗ46ΨΖ2Ν-ΚΥ1) για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ  του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία» του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ.  Λ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α’).  

2. Την υπ΄ αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
ως προς τις ανωτέρω διατάξεις «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017 
(Α’ 114)».  

3. Την υπ΄αριθ.153348/Ζ1/15-9-2017 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)» (ΦΕΚ 3255/15-
9-2017, τ.Β΄).  

4. Την υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/7-11-17 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση 
της αριθ. 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)» (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.Β’) 

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. 10157/23-2-2021 (ΑΔΑ:ΩΤΗ346ΨΖ2Ν-ΞΓΕ), προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων 
φοιτητών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία» του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ .   

συνεδρίασαν σήμερα, Δευτέρα 22.3.21 μέσω τηλεδιάσκεψης και ανακήρυξαν ως μοναδική υποψήφια την κ. Έλλη 
Καφρίτσα η οποία με την υπ. αριθμ. 10831/5.3.21  αίτησή της εμπρόθεσμα υπέβαλε υποψηφιότητα και πληροί τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Τέλος μετά τη διεξαγωγή κλήρωσης ορίζεται Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής η κ. Μαριλένα Μάλλη  
 

Η Εφορευτική Επιτροπή 
 
 

Νικόλαος Κατσιφαράκης 

 

Μέλος ΕΕ 

Χριστίνα – Θεανώ Κυλάφη 

 

Μέλος ΕΕ 

Μαριλένα Μάλλη 

 

Πρόεδρος ΕΕ 

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


