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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και 
το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.) 

που υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας,  Σχολή Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
και  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 4610/7-5-2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

2. τις διατάξεις του αρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α) 
3. τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – 

ΚΕΦ. Α΄), 21 «Συνέλευση Τμήματος» και 24 «Αυτοδύναμων Τμημάτων» και τις παρ. 2, 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄»  του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

4. τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α΄ 254) «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4763/2020» 

5. την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β΄/15-09-17) Υπουργική Απόφαση «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. 4485/2017 (Α΄114)» 

6. την με αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-17) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017  
(ΦΕΚΒ΄3255) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «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. 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», 

7. την αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/03.06.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων  των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των 
Τμημάτων και των Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ ΕΕ.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά 
όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους», που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 
πρωτ. ΔΦ 30/9694/7.6.2021 ΈΓΓΡΑΦΟ Της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

8. τα άρθρα 9 και 10 του κεφ. ΙΙ της αριθμ. ΔΦ 2.1/17090/27.10.2020 (ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/06.11.2020) Απόφασης «Έγκριση του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», 

9. Την αριθμ. ΔΦ 30/5282 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 731/ΥΟΔΔ/13.09.2019 
σχετικά με την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Χημείας 

10. 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΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», 

11. την αριθμ. πρωτ. 866/28.08.2020 διαπιστωτική πράξη μας σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με την αναπληρώτριά της, και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, με θητεία έως την 31.08.2021 
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π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό 
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.), που υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενός τακτικού με τον αναπληρωτή ανά κατηγορία, στη Συνέλευση του 
Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-
2022. 

 
Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα από ώρα 10:00 έως 12:00. Η ψηφοφορία είναι άμεση 
και μυστική και η εκλογική διαδικασία διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» της 
ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας  για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. και των αναπληρωτών τους, 
έχουν αντίστοιχα όλα τα μέλη προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. του Τμήματος Χημείας, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Δεν επιτρέπεται να είναι 
υποψήφια τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία  λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη 
διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης ή τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους προς τη Γραμματεία του 
Τμήματος Χημείας, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε., με αίτησή τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (info@chem.ihu.gr) ή 
επιστολικά στη Γραμματεία, το αργότερο έως και την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.. 

Το σώμα εκλεκτόρων για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. και των αναπληρωτών τους, απαρτίζεται από 
τα μέλη προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. του Τμήματος Χημείας και το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.  
 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα 
οριστεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα.  
 
Η τριμελής 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 και ανακηρύσσει τους 
υποψήφιους εκπροσώπους μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. και των αναπληρωτών τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 
συγκρότησή της. Με επιμέλεια της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο 
πίνακας των υποψηφίων. Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να 
υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, να συντάξει και να υπογράψει το τελικό πρακτικό εκλογής 
και να το υποβάλει στον Πρόεδρο του Τμήματος για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης εκλογής και τη γνωστοποίησή της 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 
 
Εκλέγεται ο/η υποψήφιος/ια που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους  δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων φήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, οπότε εκλέγεται  ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση  ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. Εάν 
υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. Εάν δεν εκλεγεί 
εκπρόσωπος, τα παραπάνω συλλογικά όργανα θα συγκροτηθούν χωρίς εκπρόσωπο Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.. 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα οριστεί από την τριμελή εφορευτική επιτροπή.  
 

Η παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και να κοινοποιηθεί σε όλα 
τα μέλη του Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Χημείας, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε...  
 
Εσωτερική Διανομή:  

• Γραφείο Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

• Μέλη  Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. του Τμήματος Χημείας 

• Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος). 

• Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Προσωπικού 

• Συλλόγους μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.. 
 

    Ο  Πρόεδρος του Τμήματος 

                           Γεώργιος  Ζ. Κύζας 
                      Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο υπάρχει στη Γραμματεία. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Επώνυμο: 

…………………………………………………………… 

Όνομα: 

………………………………………………………………. 

Πατρώνυμο: ………………………………………………………. 

Μητρώνυμο: ……………………………………………………… 

Κατηγορία: Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.ΤΕ.Π. 

Τηλ. Εργασίας: ………………………………………………….. 

Τηλ. Κιν. : ………………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………….. 

       

      

 απαραπαρ 

 
 
 
 
  
 
 
 

Θέμα: «Αίτηση Υποψηφιότητας – Υπεύθυνη 

Δήλωση ως Εκπρόσωπος/Αναπληρωτής 

Εκπρόσωπος στη  Συνέλευση του Τμήματος Χημείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 

 

Δράμα , ..…../………/……… 

 

 

 
 
 
Παρακαλώ, 
 
Με την παρούσα αίτηση υποβάλω την υποψηφιότητα μου 

στο Τμήμα Χημείας  για: 

Κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

Εκπρόσωπος στη  Συνέλευση 

Αναπλ. Εκπρόσωπος στη  Συνέλευση 

              

              Κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 

Εκπρόσωπος στη  Συνέλευση 

Αναπλ. Εκπρόσωπος στη Συνέλευση 

  
               Κατηγορία Ε.Ε.Π. 

Εκπρόσωπος στη  Συνέλευση 

               Αναπλ. Εκπρόσωπος στη  Συνέλευση 

 

                
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας και ότι 

συναινώ για τη συλλογή τήρηση και οποιαδήποτε μορφή 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που σχετίζονται με 

την ψηφοφορία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον ν. 

4624/2019). 

 

Καβάλα, …../…../2021 

Ο Αιτών /Η αιτούσα 

 ΠΡΟΣ:  Τον Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών 

ΑΔΑ: Ω8ΦΓ46ΨΖ3Π-ΠΧΧ
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