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Προσ: 
Ση Διεφθυνςη Διοικητικοφ του ΔΠΘ 
Κομοτηνή 
 
ΘΕΜΑ: Διαπιςτωτική Πράξη εκλογήσ εκπροςϊπων μελϊν ΕΣΕΠ ςτη υνζλευςη του 
Σμήματοσ ΜΒ&Γ του ΔΠΘ, ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2020-2021 
 
                                               ΔΙΑΠΙΣΩΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 

Θ  Πρόεδροσ του Σμήματοσ ΜΒ&Γ του ΔΠΘ αφοφ ζλαβε υπόψη: 
1)Σισ διατάξεισ του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωςη και 
λειτουργία τησ ανϊτατησ εκπαίδευςησ, ρυθμίςεισ για την ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 
2)Σισ διατάξεισ του άρθρου 84, παρ. 11 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8- 2017 τ. Α') 
«Οργάνωςη και λειτουργία τησ ανϊτατησ εκπαίδευςησ, ρυθμίςεισ για την ζρευνα και άλλεσ 
διατάξεισ». 
3)Σην αριθ. πρωτ. 144363/Η1/1 -9-2017 (ΔΠΘ/ΠΡ/166/4/4-9- 2017) εγκφκλιο του 
Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων με θζμα «Ηητήματα οργάνων διοίκηςησ 
των ΑΕΙ, μετά τη δημοςίευςη του ν. 4485/2017». 
4)Σην αριθ. 153348/Η1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Α') Τπουργική απόφαςη ςχετική 
με τον τρόπο διεξαγωγήσ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν για την ανάδειξη των μονοπρόςωπων 
οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξησ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., 
Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., των διοικητικϊν υπαλλήλων και των φοιτητϊν ςτα ςυλλογικά όργανα 
των ΑΕΙ κατά την πρϊτη εφαρμογή του ν. 4485/2017. 
5) το ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τεφχοσ Β’, άρθρο 10, με θζμα «Σροποποίηςη τησ αρ. 
153348/Η1/15-9-2017 (Β’ 3255) υπουργικήσ απόφαςησ, με θζμα τρόποσ διεξαγωγήσ των 
εκλογικϊν διαδικαςιϊν για την ανάδειξη των μονοπρόςωπων οργάνων των ΑΕΙ και  
διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξησ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., των 
διοικητικϊν υπαλλήλων και των φοιτητϊν ςτα ςυλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρϊτη  
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)». 
6)Σο Π.Δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/03.06.2013 τ. Α') περί «υγχϊνευςησ Σμημάτων, ίδρυςησ - 
ςυγκρότηςησ-αναςυγκρότηςησ χολϊν ςτο Δημοκρίτειο 
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Πανεπιςτήμιο Θράκησ». 
7)Σισ διατάξεισ του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α') «Ενίςχυςη τησ 
διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, 
διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ 
8) η με αρ. πρωτ.ΔΠΘ/ΣΜΟΒΙ/10275/410/9-10-2020  του Σμήματοσ ΜΒ&Γ  
προκήρυξη εκλογϊν για την ανάδειξη εκπροςϊπων των μελϊν ΕΣΕΠ & ΕΔΙΠ ςτη υνζλευςη 
του Σμήματοσ  ΜΒ&Γ του ΔΠΘ ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2020-2021 

9) το με αρ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΜΟΒΙ/11488/902/15-10-2020 ζγγραφο τησ Δνςησ Διοικητικοφ του ΔΠΘ ςχετικά με 
την οριςτικοποίηςη των εκλογικϊν καταλόγων τησ εκλογικήσ διαδικαςίασ  
10) το με ημερομηνία ΔΠΘ/ΣΜΟΒΙ/14618/604/27-10-2020  πρακτικό ανακήρυξησ υποψηφίων ΕΣΕΠ για την 
ανάδειξη εκπροςϊπου ςτη υνζλευςη του Σμήματοσ ΜΒ&Γ 
11)το με ημερομηνίαΔΠΘ/ΣΜΟΒΙ/16095/654/04-11-2020  πρακτικό τησ τριμελοφσ εφορευτικήσ επιτροπήσ 
για την ανάδειξη εκπροςϊπου ΕΣΕΠ ςτη υνζλευςη του Σμήματοσ ΜΒ&Γ 

                                                       διαπιζηώνει 

την εκλογή τησ κα. Κυριάκη οφίασ ωσ τακτικοφ εκπροςϊπου των μελϊν ΕΣΕΠ ςτη 
υνζλευςη του Σμήματοσ ΜΒ&Γ για θητεία ενόσ ζτουσ από 01-12-2020 
ζωσ 30-11-2021  

 
Η Πρόεδρος τοσ Τμήματος 

 

Αν. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια 
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