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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τέρµα Μαγνησίας  

62124 Σέρρες 

Πληροφορίες: Kυπαρισσία Eλεκίδου   

Τηλ.: 23210-49123 

E-mail: info@eng.ihu.gr 

        Σέρρες 11 Ιουνίου 2021 

        Αριθµ. πρωτ.: -211- 

                 

 

 ΠΡΟΣ: Τα µέλη της Κεντρικής  

                         Εφορευτικής Επιτροπής  

                         (τακτικά και αναπληρωµατικά)         

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως Οργάνου 

∆ιενέργειας των Εκλογών (Ο.∆.Ε.), για τις εκλογές ανάδειξης του 

Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος 

Μηχανολόγων Μηχανικών 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΄/12-06-

2020) «Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».  

4. Την υπ. αριθµ.153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-

09-2017): «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 
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εφαρµογή του ν.4485/2017 (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. 

5. 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.. 

6. 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). 

7. 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. 

8. 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».  

9. 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.. 

10. 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 31-08-

2022. 

11. Την αριθµ. πρωτ. 171/27-05-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη 

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών 

της Σχολής Μηχανικών του ∆Ι.ΠΑ.Ε. (Α∆Α:6Χ9Χ46ΨΖ3Π-1ΟΖ). 

12. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για τη θέση Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

τον ορισµό τριµελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), ως Όργανο 

∆ιενέργειας Εκλογών (Ο.∆.Ε.), αποτελούµενη από µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά 

µέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει 

χώρα την 23
η
 Ιουνίου 2021 για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, ως εξής: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Χασάπης ∆ηµήτριος, Καθηγητής 

2. Σαγρής ∆ηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής 

3. Μοσχίδης Νικόλαος, Λέκτορας Εφαρµογών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Γκεϊβανίδης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

2. Μισηρλής ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

3. Σίµογλου Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής 

 
Τα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν να διασφαλίσουν 

την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των µελών του 

εκλεκτορικού σώµατος, 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, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Πρόεδρος της ανωτέρω Κ.Ε.Ε. ορίζεται ο Χασάπης ∆ηµήτριος, ως ανώτερης 

βαθµίδας αρχαιότερο µέλος ∆.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ.6 του 

Ν.4485/2017. 

 

Σας διαβιβάζουµε τις αιτήσεις των υποψηφίων: 

1) Του Κλείδη Κωνσταντίνου µε αριθµ. πρωτ.192/04-06-2021, για τη θέση 

του Προέδρου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

2) Του Πανταζόπουλου Αθανασίου µε αριθµ. πρωτ.189/02-06-2021, για τη 

θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανολόγων 

Μηχανικών, 

καθώς και τον εκλογικό κατάλογο του Τµήµατος. 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού τις παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφεροµένων, εξετάζει την εκλογιµότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους 

Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από τη 

συγκρότησή της. 

 

Η εκλογική διαδικασία µε ηλεκτρονική ψήφο πραγµατοποιείται µέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήµατος (σύστηµα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού ∆ικτύου Υποδοµών 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.∆.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγµατοποιείται από 

την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.  

 

Με απόφασή της η Τριµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ορίζει ένα µέλος 

της ως ∆ιαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

καταχώρηση στο σύστηµα «ΖΕΥΣ» των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και καθορίζει και το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το 

οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα.  

 

Όλα τα µέλη θα πρέπει να µεριµνήσουν για την απόκτηση των ατοµικών 

Κρυπτογραφικών Κλειδιών Ψηφοφορίας που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία και 

την έκδοση αποτελέσµατος. 
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 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 

ιστότοπο του ∆Ι.ΠΑ.Ε. και του Τµήµατος. 

 

   Ο Κοσµήτορας της Σχολής Μηχανικών 

  

              (*) 

 

Καζακόπουλος Αριστοτέλης 

          Καθηγητής 

 

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο 

πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο 

 

  

Συνηµµένα: 

1. Η υπ. αριθµ.153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-

09-2017): «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.4485/2017 (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. 

2. Η 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.. 

3. Η αριθµ. πρωτ. 171/27-05-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη 

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανολόγων 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ∆Ι.ΠΑ.Ε. (Α∆Α:6Χ9Χ46ΨΖ3Π-

1ΟΖ). 

4. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και ο εκλογικός κατάλογος. 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Πρόεδρο ∆.Ε. 

2. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

3. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, Ακαδηµαϊκών Υπηρεσιών και 

Φοιτητικής Μέριµνας Σερρών 

4. Γραµµατεία Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Μηχανικών  

5. Μέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών (δια της γραµµατείας) 
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