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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                                                                                 

 

Σέρρες: 25/06/2021 

 

Προς:  

Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  

(τακτικά και αναπληρωματικά)  

 
               

  Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.) για τις εκλογές ανάδειξης των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.»  
 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. Tις διατάξεις των άρθρων 27 και 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-08-2017, Τευχ. Α΄).  

2. 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.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. 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. 

3. 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». 
4. 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: 6ΚΓΟ46ΨΖ3Π-0Ο9



2 

 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 77561/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020 

«Διαδικασία 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 Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο 

πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/06-11-2020). 

7. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1340/τ.B΄/06.04.2021 (Αριθμ. απόφασης ΔΦ 2.1/4731), «Ίδρυση 

Τομέων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της 

Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ». 

8. Το Πρακτικό 12/21-4-2021 (Θέμα 2) της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών σχετικά με την ένταξη των μελών ΔΕΠ, 

ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος στους Τομείς. 

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ 2358/τ.Β'/3-6-2021) 

με θέμα:  «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». 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 98 και 131 του N. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020) 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». 

11. Την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/484/9-6-2021 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΗΩ046ΨΖ3Π-0ΕΠ) της 

Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

12. Τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν, 

 

 

αποφασίζουμε 

 

τον ορισμό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενης από τρία μέλη Δ.Ε.Π. με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα 

έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την Τρίτη 6 Ιουλίου 

2021 για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 

Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,  ως εξής: 

 

Tακτικά μέλη  

1. Δημήτριος Ευσταθίου,  Αναπληρωτής Καθηγητής 

2.Αθανάσιος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

3. Χρήστος Αναστασίου,  Καθηγητής 

 

Αναπληρωματικά Μέλη  

1. Στυλιανός Τσίτσος, Καθηγητής 

2. Σταύρος Βολογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

3. Ευάγγελος  Ούτσιος, Λέκτορας Εφαρμογών  

 

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 30/501/11-6-2021 αίτηση υποψηφιότητας του κου Αλκιβιάδη 

Τσιμπίρη Επίκουρου Καθηγητή για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Τεχνολογίας 

Λογισμικού και Αλγοριθμικής του Τμήματος  
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2. την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/509/14-6-2021 αίτηση υποψηφιότητας του κου Αναστάσιου 

Πολίτη Επίκουρου Καθηγητή για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών 

και Δικτύων του Τμήματος  

3. την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/498/11-6-2021 αίτηση υποψηφιότητας του κου Σπυρίδωνα 

Καζαρλή Καθηγητή για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Αρχιτεκτονικής 

Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών, καθώς και  

4. τους  εκλογικούς  καταλόγους  του Τμήματος. 

 

Η  ανωτέρω Επιτροπή αφού τις παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 

την εκλογιμότητα και  ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

από τον ορισμό της. 

 

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 

 

Mε 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. 

 

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

∆Ι.ΠΑ.Ε., και στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος * 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς 

Καθηγητής 

 
*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας 
 

Εσωτερική διανομή 

1. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ 

2. Αντιπροέδρους Διοικούσας Επιτροπής 

3. Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών 

4. Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Πανεπιστημιούπολης Σερρών  

5. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος   
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