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ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α

Δ1ΕΘΝΕΣ

ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜ1Ο
ΤΗΣ ΕΛΛΜΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤ1ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡ1ΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕγτ1ΚΗ  ΕΠ1ΤΡΟΠΗ

για τη διενέργεια της εκλοΥικής διαδικασίας για την ανάδειξη

εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ στα όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Καβάλα,  01.07.2021

Θέμα:  ΓνωοΓrοποίηση υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων, για τη διεΦΥωγή της εκλογικής διαδικασίας για
την ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία  και  στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών

Επιστημών  του   ΔΙ.ΠΑ.Ε.   από   το   Ειδικό   Τεχνικό   Εργαστηριακό   Προσωπικό   (Ε.Τ.Ε.Π.),   ΕΡΥαστηριακό  Διδακτικό

Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και  Ειδικό Εκπαιδευτικό  Προσωπκό (Ε.Ε.Π.)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΤΡ1ΜΕΛΗΣ ΕΘΟΡΕγτ1ΚΗ  ΕΠ1ΤΡΟΠΗ

Έχοντας  υπόψη.

1.      Τις διατάξεις του  Ν   4610Π-5-2019  (ΦΕΚ  70/Α'Π-5-2019)  «Συνέργειες  Πανεπιστημίων  και  Τ.Ε.Ι.,  πρόσβαση

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,  Γενικά Αρχεία του  Κράτους και λοιπές διατάΦις»,

2.     τις   διατάξεις   των   άρθρων.1   «Διάρθρωση   της  ανώτατης  εκπαίδευσης  -   Νομική   μορφή   των  Α.Ε.Ι.»    2

«Ορισμοί»  (ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ -ΚΕΦ. Α'),17 «Γενική Συνέλευση Σχολής»,18 «Κοσμητεία», το αρ.  76, παρ. 4

«περί  κοινής εκπροσώπησης τψν μελών προσωρινού κλάδου  Τεχνικών Εργαστηρίων με τα μέλη ΕΤΕΠ  Crτα

όργανα  του   Ιδρύματος  και   των  μονάδων   του»   και   τις  παρ.   2,   11   και   12   του  άρθρου   84   «Τελικές   κα!

μεταβατικές διατάΦις  Κεφαλαίων Α' έως  Ε'»   του  Ν.  448ε/2017  (ΦΕΚ Α'114)  «Οργάνωση  και λειτρυρΥί,α  της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπιικ τροποποιήθηκαν και  ισχύουν,

3.     τις  διατάξεις του  άρθρου  162  του  Ν.  4763/2020  (ΦΕΚ Α'  254)  «ΔιεξαγωΥή  εκλογικών  διαδικασιών  στα  ΑΕ1

μέσω  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας»,  καθώς  και  τις  διατάΦις  του  άρθρου  95  του  Ν.  4790/2021   (ΦΕΚ  Α`  48)
«Διεξαγωγή  εκλογικών διαδικασιών  στα  ΑΕ1  υέσω  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας  -Τροποποίηση  του  άρθρου

162 του ν.  4763/2020j>,

4.     την  με  αρ.153348/Ζ1ί15-9-2017  (ΦΕΚ  3255/τ   Β'/15-09-Ί7)  γπουργική Απόφαση  «Τρόπος διεξqγωγής των

εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη  των  μονοπρόσωπων ορΥάνων των Α.Ε.1.  και  διαδικασία   ορισμού

και    ανάδειξης εκπροσώπων των  μελών  Ε Ε Π.,  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π„  των  διοικητικών  υπαλλήλων  κcu  των

φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.1   κατά την πρώτη εφαρμοΥή του ν. 4485/2017 (Α'114)»,
5.     την  με  αρ   191014/Ζ17.11.2017  (ΦΕΚ  3969/τ   Β'/13-11-17)  γπουργική  Απόφαση  «Τροποποίηση  της  με  αρ

153348/Ζ1/15-9-2017    (ΦΕΚΒ'3255)  γτΓουργικής Απόφασης,  με  Θέμα:  ttΤρόπος  διεΦγωγής των εκλογικών

διαδικασιωνγιατηναναδειwμονοπροσωπωνορνανωνιτ#Ε`$



12.

ανάδειξης  εκπροσώπων  των  μελών  Ε.Ε.Π.,   Ε.Δ1.Π.   και   Ε.Τ.Ε.Π.,   των  διοικητικών   υπαλλήλων  και   των

φοιτητών  οτα  συλλογικά  όργανα  των  Α Ε Ι    κατά  την  πρώτη  εφαρμογή  του  ν.  4485/2017   (Α'114)»   και
ειδικότερα  τις  διατάξεις  του  άρθρου   10  «Ανάδειξη  εκπροσώπων  Ε.Ε.Π„   Ε.ΔΙ.Π.,   Ε.Τ.Ε.Π.   και  διοικητικών

υπαλλήλων»,
την  αριθμ.  60944/Ζ1/28.05.2021   (ΦΕΚ  Β'  2358/03.06.2021)  Κοινή  γπουργική  Απόφαση  «Καθορισμός  του

τρόπου  διεξαγωγής  της  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας  της  ειώγικής  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,  οτα συλλογικά όργανα των Α.Ε.1.,  καθώς και  στα συλλογικά

όργανα των επιμέρους ακαδημα.ι.κών μονάδων τους.»,

Το   αριθμ.   πρωτ.   ΔΦ   30/9694_07.06.2021    έwραφο   της   Ανιιπροέδρου   Ακαδημα.ι.κών   γποθέσεων   και

Φοιτητικής   Μέριμνας   κας   Καλλιόπης   Μακρίδου,    σύμφωνα    με   το   οποίο   διαβιβάζει   την   υπJ   αριθμ

6og44/Ζ1/28.05.2021  (ΦΕΚ Β' 2358/03.06 2021 ) Κοινή Υποιιργική Απόφαση

τα  άρθρα  9  και  10  του  κεφ.  ΙΙ  της  αριθμ.  ΔΦ  2.1/17090/27.10.2020  (ΦΕΚ  4889h.Β'/06.11.2020)  Απόφασης

«Έγκριση του Εσωτερ!κού Κανονισμού του Δίεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»,

Την αριθμ  πρωτ. 78/15.06.2021  πρC>κήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων και  των αναπληρωτών
τους στη  Γενική  Συνέλευση  και  την Κοσμητεία  της Σχολής Θετικών Επιcrτημών του Διεθνούς  Πανεπιcπημίου

της  Ελλάδος από το  Ειδικό  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό (ΕΕΠ),  το  Εργαστηριακό Διδακτικό  Προσωπικό  (ΕΔΙΠ)

και  το    Ειδικό  Τεχνικό  Εργαcrrηριακό  Προσωπικό  (ΕΤΕΠ)  που  υπηρετεί  στη  Σχολή  Θετικών  Επιστημών  του

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ  ΨΦ6646ΨΖ3Π-ΔΘΟ)

Τον  αριθμ.  πρωτ.  ΔΦ  30./10828_24/06/2021   πίνακα  εκλογέων  για  την  ανάδειξη  εκπροσώπων  και  των

αναπληρωτών τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τις   υπ'   αριθμ.   πρωτ    87_22.06.21,   89_24.06.21,   90_24.o6.2ι,   9ι_24.06.2ι,   95_25.06.21,   96_25.o6ι21,

97_25 06.21,  υποψηφιότητες των μελών του  Ειδικού  Τεχνικού    Εργαστηριακού  Προσωπικού  (Ε.Τ.Ε.Π.),  του

Εργαστηριακού Διδακτικού  Προσωπικού  (Ε Δ1.Π.)  και  του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.)  που

κατατέθηκαν για την εκπροσώπηση σια όργανα της Σχολής Θετικών ΕπιCπημών

Το  αριθμ.  πρωτ.  99/28-06-21  έγγραφο  του  ΚΟσμήτορα  της Σχολής  Θετικών  ΕπιCπημών δυνάμει  του  οποίου

συγκροτήθηκε η τρ!μελής Εφορευτική  Επιτροπή για να  προχωρήσει  οτην ανακήρυξη των υποψηφίων και  σε

όλεςτιςαπαιτούμενεςενέργεκςmίτηςδιαδικασίαςτωνεκλογών(ΑΔΑ:Ω8ΝΒ46ΨΖ3Π-ΜΝΓ)

.                Ι. ΑΦΟΥ Δ1ΑΠ1ΣΤΩΣΑΜΕ

(α)  Ότι  μέχρι  την  ημερομηνια  λήξης  της  προΘεσμίας,   ήτοι  25  Ιουνίου  2Ο21,  νομίμως  και  εμπροθέσμως

υποβλήθηκαν   στον   Κοσμήτορα   της   Σχολής  Θετικών   Επιστημών   του   ΔΙ.ΠΑ.Ε„   οι   παρακάτω   αιτήσεις

υποψηφιότητας:

Α) Για την Κοσμητεία

Κατnνοοκ] ΕΕΠ

Ρούσση Μαρία,  με Αρ.  Πρωτ. 90_24/06/2021 +  ως εκπρόσωιτος

Κατnνοοία ΕΔ1Π

Καρακώιτα Κοκκώνη,  με Αρ. Πρωτ  89_24/Ο6ΏΟ21, ως εκπρόσωπος \-`-\
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Μουτζούρογλοιι Αγνή, με Αρ. Πρωτ. 97_25/06/2021, ως ανcιπληρ. εκπρόσωττος

ΚατnνοοΓα ΕΤΕΠ

Μητρούσης Ιωάwης, με Αρ. Πρωτ. 87_22/06/2021, ως εκπρόσωπος

Β) Πα τη Γεν. Συνέλευση της Σχολής

Κατnνοοία  ΕΕΠ

Ρούσση Μαρία, με Αρ.  Πρωτ. 91_24/06/2021,    ως εκπρόσωπος

Κατnνοοία  ΕΔΙΠ

ΙΚαραιtώστα Κοκκώνη,  με Αρ. Πρωτ. 95_25/06ΏΟ21, ως εκπρόσωπος

ΜΜουτζούροΥλου Αγνή, με Αρ. Πρωτ. 96_25/06/2021, ως αναΊτληρ` εκπρόσωπος

Κcιτnνοοία  ΕΤΕΠ

Μητρούσης 1ωάννης, με Αρ. Πρωτ. 87_22/06ΏΟ21, ως εκπρόσωπος

(β)   ότι   Οι  παραπάνω  υποψηφιότητες  πληρούν  τις  προοποΘέσεις  του  νόμου   και   δεν  συντρέχουν  στο
πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας.

1ί. ΑΠΟΦΑΣ|zΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣογΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

(α)  για  την   Κοσμητεία   της   Σχολής.Θετικών   Επιστημών  του   Δ1  ΠΑ.Ε.,   την   κυρία   Ρούσση   Μαρία,   ως

υποψήφια για την εκλογή της ως εκπροσώπου ΕΕΠ, την κυρία Καρακώστα Κοκκώνη,  ως  υποψήφια  για

την  εκλογή  της ως εκπροσώπου  ΕΔΙΠ,  την  κυρία  Μουτζούρογλου  Αγνή,  ως υποψήφια για  την  εκλογή

της ως αναπλ. εκπροσώπου ΕΔΙΠ και τον κύριο Μητρούση 1ωάννη, ως υποψήφιο για την εκλογή του ως

εκπροσώπου  ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και  βάσει της

ισχύουσας νομοθεσίας,  για πς επικεΓμενες εκλοΥές της 12ης Ιέιυλίου 2021.

(β)  για  τη  Γενική  Συνέλευση  της  Σχολής Θετικών  Επιστημών του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.,  την  κυρία  Ρούσση  Μαρια,  ως

υποψήφια για την εκλογή της ως εκττροσώπου ΕΕΠ, την κυοία Καρακώστα Κοκκώνηι  ως  υποψήφια  για

την εκλογή  της ως εκπροσώπου  ΕΔΙΠ,  την  κυρία  Μουτζούρονλου  ΑΥνή,  ως υποψήφια για την  εκλογή

της ως αναπλ. εκπροσώπου ΕΔΙΠ και τον κύριο Μητρούση Ιωάννη, ως υποψήφιο για την εκλογή του ως
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εκπροσώπου  ΕΤΕΠ,  σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και  βάσει  της

ισχύουσας νομοθεσίας,  για τις επικειμενες εκλογές της 12ης Ιουλιου 2021.

Διαχειριστής της συγκεκριμένης εκλονικής διαδ[κασίας ορίζεται ο Κος Μκόλαος Μήπας

Η παρούσα ανακήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Ε~κήΔιανουή:
•       Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς πανεπιστημίου της Ελλάδος

•        Μέλη   ΕΕΠ,  ΕΔ1Π, ΕΤΕΠ τω\ί τμημάτων της Σχολής θετικών Ε™στημών

•       Γραμματείες τμημάτων Σχολής θετικώ\/ Ετπστημών του ΔΙΠΑΕ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα).

•       Δ/νοη  πληροφορικής & Τεχ\/ικώ\/ γπηρεσιώ\/ (ym ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  |δρύματος).

•       Δ/νση Διοικητικού -Τμήμα προσωπικού.

Η Τριμελής Εφορειιτική Επιτροπή

για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειm

εκπροσώπων  ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ cΓΓα όργcwα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

t$υα-Δ
Βυθούλκας Γεώργιος                               Ανδρεάδου  Ελισάβε'τ

yψμξ,ΙΙ
Λαζίδης Γεώργιος


