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Αριθ. πρωτ. 424                        Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

     ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ 

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

(Α.Σ.Κ.Τ.)  

 
***** 

 

Ο Πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών έχοντας υπόψη: 

 
1. τις διατάξεις των περ. στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία την ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» (Α΄114), όπως ισχύουν, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136), 

3. την υπ’ αριθμ.153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. «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)» (Β΄3255), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7.11.2017 όμοια απόφαση και ισχύει (Β΄3969), 

4. την υπ’ αριθμ.147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α. «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» (Β΄5364), 

5. την υπ’ αριθμ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, µε θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη 

δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114)», 
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6. την υπ’ αριθμ. 5204/11.11.2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία 

ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»» (Β΄5244), 

7. την υπ’ αριθμ. 125864/Ζ1/07.08.2019 Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή Πρύτανη 

και τριών (3) Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Υ.Ο.Δ.Δ.564), 

8. την υπ’ αριθμ.80067/Ζ1/24.06.2020 Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή 

Αντιπρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Υ.Ο.Δ.Δ.505), 

9. την υπ’αριθμ. 105168/Ζ1/12.08.2020 Υ.Α., με θέμα: «Παράταση της θητείας του 

Πρύτανη και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» 

(ΑΔΑ:ΩΖΒ846ΜΤΛΗ-ΛΤ1), 

10. το γεγονός ότι η θητεία των υφισταμένων εκπροσώπων των Ε.ΔΙ.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π. στη 

Σύγκλητο έληξε την 25η.11.2021, 

11. το γεγονός ότι η θητεία του υφιστάμενου εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων 

στη Σύγκλητο έληξε την 30η.11.2021, 

12. τη με αρ.πρωτ. 197/21-1-2022 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων με 

τους αναπληρωτές του των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων 

στη Σύγκλητο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), 

13. το με αρ.402/8-2-2022 πρακτικό του ΟΔΕ για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ 

με τον αναπληρωτή του στην Σύγκλητο της ΑΣΚΤ, 

δ ι α π ι σ τ ών ε ι   
 

την εκλογή του Ταξιάρχη Διαμαντόπουλου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. ως εκπροσώπου των μελών 

Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.),  με αναπληρώτριά 

του την Ερμιόνη Δελή, μέλος Ε.ΔΙ.Π., με διετή θητεία ήτοι από 9.2.2022 έως και 8.2.2024. 

 

 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί  στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ. 

 
 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

 

 

Καθηγητής, Νικόλαος Τρανός 


