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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Τέρµα Μαγνησίας   

62124 Σέρρες  
                                                                                                       

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Πληροφορίες:  Αστέριος Δρογαλάς    
Τηλ.: 23210-49337        
E-mail:  drogalas@teiser.gr 

                                     Σέρρες      01-07-2021 

                                      Αριθµ. Πρωτ.:     106 

 
               ΠΡΟΣ:   Τα μέλη της  Εφορευτικής   Επιτροπής 

                                (τακτικά και αναπληρωματικά) 

                         (με απόδειξη παραλαβής δια  μέσου   
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

             Α Π Ο Φ Α Σ Η 

    ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης  των 

εκπροσώπων  των µελών Ε.Ε.Π., στη Συνέλευση τoυ  Τμήματος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής  της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς  Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)» 

  

       Ο  Πρόεδρος τoυ  Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  της Σχολής Επιστημών 

Σχεδιασμού του Διεθνούς  Πανεπιστημίου της Ελλάδος  έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/07-05-2019): «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις» και ειδικά του άρθρου 12 «Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ∆Ι.ΠΑ.Ε.»  

2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των 

άρθρων 21 παρ. 1δ και  26 παρ. 1δ. 

3. Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017)» 

4. Την αριθµ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017, «Τροποποίηση της 

αριθµ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης µε θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των 

εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία 
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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.». 

5. Την υπ’ αριθ. 60944/Ζ1/03.06.2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών 

ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 

διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά 

όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β΄)» 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 4889/Β/6-11-2020) 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα  Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».  

8. Την αριθμ. ΔΦ 30/7656/11-05-2021,  Πράξη Προέδρου της Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με την οποία ορίσθηκε 

ο Βαρσάμης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 

Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,  Πρόεδρος του μη αυτοδύναμου Τμήματος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής (Σέρρες), της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού  του Διεθνούς  Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), με Αναπληρωτή  Πρόεδρο τον Κολιόπουλο  Παναγιώτη, Καθηγητή του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

9. Την  αριθμ. πρωτ. Φ.30/105/24.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΥΒ46ΨΖ3Π-6ΞΞ)  Προκήρυξη  εκλογών  του 

Προέδρου του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  για την  ανάδειξη  των εκπροσώπων των 

µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση τoυ  Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου  

της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) (με θητεία από 01/09/2021  έως  31/08/2022). 

10. Την αριθμ. πρωτ. Δ.Φ. 30/10834/24-06-2021   αίτηση υποψηφιότητας της  Ζωής Φράγκου  ως 

εκπροσώπου των  µελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση τoυ  Τμήματος  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,   που 

υποβλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

11. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφιότητας των µελών Ε.∆Ι.Π.  και ΕΤΕΠ ως  

εκπροσώπων  στη Συνέλευση τoυ  Τμήματος  Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής. 

  α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

    τον ορισμό  Τριμελούς   Εφορευτικής   Επιτροπής   ως   Όργανο   Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ .Ε.),  αποτελούμενη  από μέλη Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π.  των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε, με ισάριθμα 

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

που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα  12 Ιουλίου 2021 για την ανάδειξη του εκπροσώπου των  

μελών Ε.Ε.Π.,  στη Συνέλευση του Τμήματος, όπως παρακάτω : 

Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ΕΕΠ  

Τακτικά Μέλη 

1. Ρούση  Μαρία, ΕΕΠ  Τμήματος Χημείας. 

2. Πανταζής Ηλίας, ΕΔΙΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

3. Ζιώγας Ιορδάνης, ΕΔΙΠ  Τμήματος Μηχανικών Πληροφ/κής  Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών 
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Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Βάκαλος Αλέξανδρος, ΕΔΙΠ  Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

2. Γάκος  Πασχάλης, ΕΔΙΠ  Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής 
3. Μάνος Δημήτριος,ΕΔΙΠ Τμήμ. Μηχαν. Πληροφ/κής Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών 
 
    Βάσει του αρθ. 10 παρ. 2  της  Υ.Α. 19101/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-112017), λόγω 
έλλειψης μελών Ε.Ε.Π. στο Ίδρυμα η επιτροπή  αποτελείται από ένα μέλος ΕΕΠ  και 
συμπληρώνεται από μέλη ΕΔΙΠ. 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν να διασφαλίζουν 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 οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, 
καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

    Σας διαβιβάζουμε: 

1. την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/10834/24-6-2021 υποψηφιότητας της  Ζωής Φράγκου  ως 

εκπροσώπου των  µελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση τoυ  Τμήματος  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,   

που υποβλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

2. τους εκλογικούς καταλόγους του Τμήματος. 

3. Την  αριθμ. πρωτ. Φ.30/105/24.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΥΒ46ΨΖ3Π-6ΞΞ)  Προκήρυξη  εκλογών  του 

Προέδρου του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  για την  ανάδειξη  των εκπροσώπων 

των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση τoυ  

Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του  Διεθνούς  

Πανεπιστημίου  της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) (με θητεία από 01/09/2021  έως  31/08/2022). 

 

Η Επιτροπή αφού τις παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την 
εκλογιμότητα και ανακηρύσσει  τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από 

τον ορισμό τους. 

Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω του ειδικού 
συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), 
η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://zeus.grnet.gr 

Με απόφασή της η Τριμελής εφορευτική  επιτροπή ορίζει ένα μέλος της ως 
Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση 
στο σύστημα «ΖΕΥΣ» των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας και καθορίζει 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 ατομικών κρυπτογραφικών 
Κλειδιών Ψηφοφορίας που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία και την έκδοση του 
αποτελέσματος. 

https://zeus.grnet.gr/
ΑΔΑ: Ψ4Δ046ΨΖ3Π-ΓΝΙ



4  

  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής 

Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς  Πανεπιστημίου  της  Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) 

                                                                             Ο Πρόεδρος του 

                                                                        του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
                                                       *               

Βαρσάμης  Δημήτριος 

                            Αναπληρωτής  Καθηγητής 

 

 * Η  υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο.  

  

     Εσωτερική ∆ιανοµή:  
 

1. Μέλη Ε.Ε.Π.  του Τμήματος 

2. Γραμματεία  Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού. 
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