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ΤΡΙΜΕΛΗΣ  ΕΦΟΡΕγτ1ΚΗ  ΕΠ1ΤΡΟΠΗ

για τη διενέργεια της εκλογtκής διαδικασίας για την ανάδειξη

•εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙ Π/ΕΕΠ  στη

Συνέλευση του Τμήματος Χημείας

προΣ

Καβάλα,  1/07/2021

Τον Πρόεδρο του Ι1μήματος Χημείας

Θέμα: Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτωγ -Ανακήρυξη ιιποψηφίων, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για

την ανάδειξη  εκπροσώπων  ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ,  με  τους αναπληρωτές  τους στη  Συνέλευση  του Τμήματος Χημείας,  της

Σχολής Θετικών Επιστημών τCιυ ΔΙ. ΠΑ. Ε.

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ  ΕΦΟΡΕΥΤ1ΚΗ  ΕΠ1ΤΡΟΠΗ

'Εχοντας  υπόψη:.

1.     Τις διατάξεις του  Ν.  46107-5-2019 (ΦΕΚ 70/Α'/7-5-2019)  «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.1., πρόσβαση στην

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

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

(ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ -ΚΕΦ.  Α'),  ί7  «Γενική  Συνέλευση  Σχολής»,18  «Κοσμητεία»,  το αρ.  76,  παρ.  4  «περί  κοινής

εκπροσώπησης  των  μελών  προσωρινού  κλάδου  Τεχνικών  Εργαστηρίων  με  τα  μέλη  ΕΤΕΠ  στα  όργανα  του

Ιδρύματος  και  των  μονάδων  του»  .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 ειmαίδευσης,

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύοιιν,

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

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας»,  καθώς και  τις διατάξεις του άβθρου  95 του  Ν.  4790/2021  (ΦΕΚ Α' 48)  «ΔιεξαγωΥή

εκλογικών   διαδικασιών   στα  ΑΕΙ   μέσω   ηλεκτρc>νικής  ψηφοφορ[ας  -  Τροποποίηση   του   άρθρου   162   του   ν.

4763/2020»,

4.    την  με  αρ.   153348/Ζ1/15-9-2017  (ΦΕΚ  3255/τ   Β'/15-09-17)  γπουργική  Απόφαση  «Τρόπος  διεξαγωγής  των

εκλογικών  διαδικασιών  για  την  ανάδειξη  των  μονοπρόσωπων  οργάνιψν των Α Ε.1.  και  διαδικασία   ορισμού  και
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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)  γπουργικής  Απόφασης,   με  Θέμα:   «Τρόπος  διεξαΥωγής  των  εκλοΥικών

διαδικασιών για  την ανάδε!ξη  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  και   των  φοιτητών  στα

συλλογικά όργανα των Α.Ε 1.  κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α'114)» και ειδικότερα τις διατάξεις του

άρθρου  10  «Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π  ,  Ε Δ1  Π.,  Ε.Τ.Ε.Π.  και  διοικητικών υπαλλήλων»,

6.    την αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021  (ΦΕΚ Β' 2358/03.06.2021 ) Κοινή Υπουργιιtή Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου

διεξαγωγήςτηςηλεκτρονικήςψηφοφορίαςτηςεκλογικήςδιαδ,κασ1αςανάδειξηςτωνεκπροσώπωντωνμελώνΔΕΠ

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

υπαλλήλων  και  φοιτητών,  στα  συλλογικά  όργανα  των  Α.Ε I  ,  καθώς  και  στα  συλλογικά  όργανα  των  επιμέρους

ακαδημα.ι.κών μονάδων τους. »,

7.    Το  αριθμ   πρωτ.  ΔΦ  30/9694_07.06.2021  έγγραφο της Αντιπροέδρου  Ακαδημα'ι.κών γποθέσεων  και  Φοιτητικής

Μέριμνας κας Καλλιόπης Μακρίδου, σύμφωνcι με το οποίο διαβιβάζει την υπ' αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021  (ΦΕΚ

Β' 2358/Ο3.06.2021 ) ΚΟινή γπουργική Απόφαση

8.     τα  άρθρα  9   και   10  του   κεφ.   ΙΙ   της  αριθμ.   ΔΦ  2.1/17090,'27.1Ο.202Ο  (ΦΕΚ  4889/τ.Β'/06.11.2020)  Απόφασης

«Έγκριση του Εσωτερικού  Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»,

9.    Την αριθμ  πρωτ. 640/17.06.2021 προκήρυξη εκλογών 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  (ΕΕΠ),  το  Εργαστηριακό  Διδακτικό  Προσωπικό  (ΕΔΙΠ)  και  το    Ειδικό

Τεχνικό   Εργαστηριακό   Προσωπικό   (ΕΤΕΠ)   που   υπηρετεί   στη   Σχολή   Θετικών   Επιστημών   του   Διεθνούς

Πανεπιστημίου της Ελλάδος

10.  Τον   αριθμ.   πρωτ.   ΔΦ   3Ο./10825_24/06/2021   πίνακα   εκλονέων   για   την   ανάδειξη   εκπροσώπων   κα   των

αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών ΕΠΌτημών

11.  Τους  αριθμ.  πρωτ.  661_23.06.21,  676_25 06 21,  665_24.06.21,  670_24.06.21   υποψηφιότητες  των  μελών  του

Ειδικού Τεχνικού   Εργαστηριακού  Προσωτrικού  (Ε.Τ.Ε.Π.),  του  Εργαστηριακού Διδακτικού  Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.)

και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε  Ε.Π.) που κατατέθηκαν για την εκπροσώπηση στη Συνέλευση του

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επ1στημών

12.  Το  αριθμ.  πρωτ.  688/28-06-21  έγγραφο  του  Γ1ροέδρου  του  Τμήματος Χημείας της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών

δυνάμει  του  οποίου  συγκροτήθηκε  η  τριμελής  Εφορευτική  Επιτροπή  για  να  προχωρήσει  στην .ανακήρυξη  των

υποψηφίων      και      σε      όλες      τις      απαιτούμενες      ενέργειες      επί      της      διαδικασιας      των      εκλοΥών

Και αφού διαπιστώσαμε:

1.    Ότι  μέχρι  την  ημερομηνία λήξης της προΘεσμίας,  ήτοι  251ουνίου  2021,  νομίμως και  εμπροθέσμως υποβλήθηκαν

στη   Γραμματεία  του   Τμήματος  Χημείας  της   Σχολής  Θετικών   Επιστημών  του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.,   οι  παρακάτω   αιτήσεις

υποψηφιότητας:



.1.  Εκπροσώπου (ΕΔ1Π)

11.1.αριθμ   Πρωτ. 676_25/06/21, Μουτζούρονλου Αγνή, ως τακτικό μέλος

11.2.αριθμ   Πρωτ. 670_24/Ο6/21,  Καρακώστα Κοκκώνη, ως ανcπτληρωματικό μέλος

1.2   Εκπροσώπου (ΕΤΕΠ)

1.2.1.ΑριΘμ.  Πρωτ. 661_23/06/21,  Μητρούσης Ιωάννης ως τακτ!κό μέλος

1.3   Εκπροσώπου (ΕΕΠ)

1.3.1.ΑριΘμ.  Πρωτ  665_24/06/21,  ΡΟύσση  Μαρία, ως τακτικό μέλος

Ανακηρύσσουμε ομόφωνcι

(α) την  κ.  Μουτζούρογλου Αγνή,  Ειδικό Διδακτικό  Προσωπικό του  Πμήματος Χημείαςι  ως μοναδική  υποψήφια για την

εκλογήτηςωςεκπροσώπουΕΔΙΠστηΣυνέλειισητουΤμήματοςΧημείαςτηςΣχολήςΘετικώνΕπιστημώντουΔ1ΠΑ.Ε.,

σύμφωνα  με  την  ημερομηνία  υττοβολής  της  αιτήσεως  υποψηφ1ότητας  και  βάσει  της  ισχύουσας  νομοθεσίας,  γ1α  τις

επικείμενες εκλογές της 12ης  Ιουλίου 2Ο21.

(β) την  κ.  Καρακώστα  Κοκκώνηι  Ειδικό Διδακτικό  Προσω™κό του Τμήματος Χημείας,  ως μοναδική  υποψήφια για την

εκλογή   της  ως  αναπληρωτή  εκπροσώπου   ΕΔΙΠ   στη   Συνέλευση  του   Τμήματος  Χημείας  της   Σχολής  Θετικών

Ε™στημώντουΔΙ.ΠΑ.Ε.,σύμφωναμετηνημερομηνίαυποβολήςτηςαιτήσεωςυποψηφιότηταςκαιβάσειτηςισχύουσας

νομοθεσίας,  για τ1ς επ1κείμενες εκλογές της  12ης Iουλίου 2o21.

(γ)τονκΜητρούσηΙωάwη,ΕιδικόΤεχνικόΕργαστηριακόΠροσωπικότουΤμήματοςΧημείας,ωςμοναδικόυττοψήφιο

γιατηνεκλογήτουωςεκπροσώπουΕΤΕΠστηΣυνέλευσητουΤμήματοςΧημείαςτηςΣχολήςΘετικώνΕπιστημώντου

ΔLΠΑ.Ε.ισύμφωναμετηνημερομηνίαυποβολήςτωναιτήσεωνυποψηφιότηταςκαιβάσειτηςισχύουσαςνομοθεσίας,

για τ1ς επ1κείμενες εκλογές της  12ης  Ιουλίου  2021

(δ)τηνκΡούσσηΜαρία,ΕιδικόΕκπαιδευτικόΠροσωπικότουΤμήματοςΧημειας,ωςμοναδικήυττοψήφιαγιατηνεκλογή

της  ως  εmροσώπου  ΕΕΠ  στη  Συνέλευση  του  Τμήματος  Χημείcις  της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών  του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.,

σύμφωνα  με  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αιτήσεως  υποψηφιότητας  και  βάσει  της  ισχύουσας  νομοθεσIας,  για  τις

επικείμενες εκλογές της 12ης  1ουλίού 2021.

ΔιαχειριστήςτηςσυΥκεκριμένηςεκλογικήςδιαδmασίαςορίζεταιοΚοςΝικόλαοςΜήπας

Η παρούσα ανακήρυξη να αναρτηθε1 στον ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πα την Εφορευτική  Επτροπή
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Ανδρεάδου Ελισάβετ,  μέλος Ε.ΤΕ.Π., του Τμήματος Χημείας

Βυθουλκας Γεώργιος,  μέλος Ε.ΤΕ Π , του Τμήματος Χημείας

Λαζίδης Γεώργιος, μέλος Ε ΤΕ Π , του τμήματος Φυσικής      Ααλ\ S-

ΕιωτερικήΔιανομή±
-       Κοσμήτορα
-       Πρόεδροτμήματος

-         ΜέληΕΕΠ,  ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠτου  τμήματοςχημείας

-        Γραμματεία του τμήματος(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)


