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Αριθµ. πρωτ.: -176-

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4610/19 (ΦΕΚ70/τ.Α΄/07-05-2019): «Συνέργειες
Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις; του άρθρου 23 του N. 4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 131 του N. 4692/2020 (ΦΕΚ111/τ.Α΄/12-062020) «Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν.4559/2018
(ΦΕΚ142/τ.Α΄), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των µονοµελών οργάνων
διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδηµαϊκά έτη.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισµού του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (Απόφαση αριθµ. ∆Φ 2.1/17090/27-10-2020 - ΦΕΚ
4889/τ.Β΄ - 06-11-2020).
6. Την υπ. αριθµ.153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/1509-2017): «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.∆Ι.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. 445/2017 (Α΄114)» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και την τροποποίηση αυτής σύµφωνα µε την µε
αριθµ.191014/Ζ1/07-11-2017
υπουργικής
απόφασης
(Β΄3969)
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Την υπ. αριθµ.77561/Ζ1/19-06-2020 (ΦΕΚ2481/τ.Β΄/22.06.2020) κοινή
υπουργική απόφαση: ∆ιαδικασία 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 ∆ιευθυντών Κλινικών,
Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών
µονάδων των Α.Ε.Ι..
8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυµβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254) «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
10. Την υπ. αριθ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Συγκρότηση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/14-02-2020 τ. Υ.Ο.∆.∆.).
11. Το αριθ. πρωτ. ∆Φ30/7838/13-5-2021 έγγραφο του Προέδρου της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. καθώς και το αριθ. πρωτ. ∆Φ30/7864/13-5-2021
έγγραφο της Αντιπροέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. «Εκλογή
Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τµηµάτων του ∆Ι.ΠΑ.Ε..
12. Την
αριθ.∆Φ
30/5189/30-08-2019
(ΦΕΚ733/τ.Υ.Ο.∆.∆./13-09-2019),
∆ιαπιστωτική Πράξη εκλογής µε την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του
Καζακόπουλου Αριστοτέλη, Καθηγητή πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων της Σχολής
Μηχανικών, ως Κοσµήτορα της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε)., µε θητεία από 01-09-2019 έως 31-082022.
13. Την
αριθ.∆Φ
30/5326/03-09-2019
(ΦΕΚ745/τ.Υ.Ο.∆.∆./17-09-2019),
∆ιαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών του
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε), µε θητεία από 01-09-2019 έως
31-08-2021.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, µε θητεία δύο (2) ετών από 01-09-2021 µέχρι 31-082023.
Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 23η Ιουνίου 2021, ηµέρα
Τετάρτη. Το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη
δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα θα καθορισθεί από το Όργανο
∆ιενέργειας Εκλογών που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η τριµελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη της.
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Το Ο.∆.Ε. έχει τη δυνατότητα να µεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας,
εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής
διαδικασίας.
Α. Υποψηφιότητες
Υποψήφιοι για τα αξιώµατα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του
Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης µπορούν να είναι πλήρους
απασχόλησης µέλη ∆.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας του Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν µέλη ∆.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθµίδων,
µπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν
υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τµήµατος ορίζεται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Ιδρύµατος µεταξύ των υπαρχόντων µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος, µε προτεραιότητα
στις δύο πρώτες βαθµίδες και µέχρι τη βαθµίδα του Επίκουρου.
∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι µέλη ∆.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία
λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας
(δηλαδή µέχρι 31-08-2023). Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόµενη
θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν
δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή του
ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος δεν επιτρέπεται να κατέχει
συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε
εξαίρεση τη θέση ∆ιευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωµα του Προέδρου και του Αναπληρωτή
Προέδρου υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στον Κοσµήτορα, δια του
πρωτοκόλλου της Γραµµατείας της Σχολής, το αργότερο µέχρι τις 07-06-2021
και ώρες από 08:30 έως 15:30, µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, µε κατάθεση αίτησης,
βάσει του συνηµµένου στην προκήρυξη υποδείγµατος.
• Επιστολικά, µε συστηµένη επιστολή προς τον Κοσµήτορα της Σχολής
Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, µε την ένδειξη
«Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών», στη
διεύθυνση της Γραµµατείας της Σχολής. Η εµπρόθεσµη υποβολή
υποψηφιότητας και των συνοδευτικών αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό
πρωτοκόλλου εισερχοµένων της Γραµµατείας της Σχολής.
• Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eng.ihu.gr
Επισηµαίνεται ότι µε την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας – βάσει του
συνηµµένου στην προκήρυξη υποδείγµατος – κατατίθεται και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι:
• ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύµατα εκλογιµότητας κατά
το άρθρο 23 του Ν.4485/2017.
• ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυµβίβαστα και δεν τελεί σε
αναστολή καθηκόντων σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.4009/2011 όπως
ισχύει.
Οι υποψήφιοι µπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη
της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η
3

ΑΔΑ: ΨΨΩΣ46ΨΖ3Π-ΩΧΘ

οποία υποβάλλεται στον Κοσµήτορα δια του πρωτοκόλλου της Γραµµατείας της
Σχολής.
Β. Εκλογική διαδικασία
Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει τριµελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος, µε ισάριθµα
αναπληρωµατικά µέλη, η οποία ορίζεται µε απόφαση του Κοσµήτορα της Σχολής
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.
Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθµίδας
αρχαιότερο µέλος ∆.Ε.Π..
Τα µέλη των Ο.∆.Ε. (Όργανα ∆ιενέργειας Εκλογών), (στη συγκεκριµένη περίπτωση η
τριµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη)
οφείλουν να διασφαλίσουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώµατος των µελών του εκλεκτορικού σώµατος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται
στην κείµενη νοµοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και οµαλή διεξαγωγή της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτηµα
προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το
τελικό πρακτικό εκλογής.
Η Κεντρική 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, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές
Προέδρους µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσµα και το υποβάλλει, δια του
Κοσµήτορα της Σχολής, στον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε., ο
οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Γ. Εκλεκτορικό Σώµα
Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών
καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των
υπηρετούντων λεκτόρων του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης. Στο
εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω
απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία
δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, µε βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι
καταρτίζονται και τηρούνται από την αρµόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύµατος,
και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε..
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Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι µέρες πριν από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής των εκλογών.
∆. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άµεση και
µυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας
σύµφωνα
µε
τα
οριζόµενα
στη
µε
αρ.
77561/Ζ1
(ΦΕΚ2481/τ.Β΄/22.06.2020) κοινή υπουργική απόφαση σε εργάσιµη ηµέρα, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς εποµένη
εργάσιµη ηµέρα.
Πρόεδρος Τµήµατος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι που
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους
υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε
περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαµβάνεται κατά την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη
σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός
εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
Κάθε σχετική λεπτοµέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα οριστεί από το
αρµόδιο όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον
ιστότοπο του ∆Ι.ΠΑ.Ε. και του Τµήµατος.
Ο Κοσµήτορας της Σχολής Μηχανικών
(*)
Καζακόπουλος Αριστοτέλης
Καθηγητής

Συνηµµένο:
Υπόδειγµα αίτησης υποψηφιότητας

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο
που βρίσκεται στο αρχείο

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής
2. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υποθέσεων
3. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, Ακαδηµαϊκών Υπηρεσιών και
Φοιτητικής Μέριµνας Σερρών
4. Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
5. Μέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
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ΑΔΑ: ΨΨΩΣ46ΨΖ3Π-ΩΧΘ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
…………………………………………..
ΟΝΟΜΑ:
……………………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
……………………………………….

ΠΡΟΣ
Τον Κοσµήτορα της Σχολής
Μηχανικών
Με την αίτησή µου αυτή υποβάλλω
υποψηφιότητα για τη θέση:
Προέδρου 
Αναπληρωτή Προέδρου 

ΒΑΘΜΙ∆Α:
……………………………………………….

του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής
και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της
ΤΗΛ.:
Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) γνωρίζοντας τις
…………………………………………………….
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 23
του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114Α΄) για την
e-mail:
υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το
………………………………………………….
άρθρο 24 «Ασυµβίβαστα – Αναστολή
καθηκόντων»
του
Ν.4009/2011
(ΦΕΚ195Α΄).
Με την παρούσα αίτησή µου
ΘΕΜΑ:
επισυνάπτω υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπό µου
«Υποψηφιότητα για το αξίωµα του
κωλύµατα εκλογιµότητας κατά το άρθρο
Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος
23 του ν.4485/2017 όπως ισχύει.
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της
β) ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπό µου
Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου ασυµβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή
της Ελλάδος»
άσκησης των καθηκόντων µου κατά το
άρθρο 24 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει.

Θεσσαλονίκη/Σέρρες ……../……../2021
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Ο Αιτών/Η Αιτούσα

