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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟ^Η ΘΕΤ1ΚΩΝ  ΕΠ1ΣΤΗινιΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΦΟΡΕγτικΗ  ΕΠ1ΤΡΟΠΗ

για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δ1.ΠΑ.Ε.

Καβάλα, 24/06/2019

Θέμα:   Γνωστοποίηση  υποψηφιότητας  -  Ανακήρυξη  υποψηφίου,  για  τη  διεξαγωγή  της  εκλογικής

διαδικασίας  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  και  Αναπληρωτή  Προέδρου  του  Τμήματος    Χημείας  της  Σχολής

Θετικών Επιστημών του Δ1.ΠΑ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η  ΚΕΝΤΡ1ΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤ1ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας  υπόψη:

1.     το  άρθρο  23  του  Ν.  4485/2Ο17  (ΦΕΚ  114/Α'/4-8-2017)  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της  ανιί)τατης
εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις για την έρευνα  και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 97
του Ν. 4692/2Ο20

2.    την    αριθμ.    77561/Ζ1/19.06.2020    (ΦΕΚ    Β'    2481/22.06.2Ο20)    Κοινή    γπουργική    Απόφαση
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Κλινικών,  Εργαστηρίων  και  Μουσείων  που  λειτουργούν  στο πλαίσιο  ακαδημα.ι.κών  μονάδων  των
Α.Ε.Ι.»,

3.     το άρθρο 8 του κεφ.  ΙΙ της αριθμ. ΔΦ 2.1/17090/27.10.2020 (ΦΕΚ 4889/τ.Β'/06.11.2020) Απόφασης
«'Εγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»,

4.    την    υπ'    αριθμ.     153348/Ζ1/15J)9-2017    Απόφαση    του    γπουργού    Παιδείας,    Έρευνας    και
Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων
οργάνων των Α.Ε.1.  και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,  Ε.Δ1.Π.
και  Ε.Τ.Ε.Π.,  των διοικητικών  υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά  όρ`γανα  των Α.Ε.Ι.  κατά
την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α.114)» (ΦΕΚ 3255/Β'/15-9-2017),  όπως τροποποιήθηκε
με   την  αριθμ.   Β.   Προτ.191014/Ζ17-11-2017  Απόφαση  του  Υπουργού   Παιδείας,  'Ερευνας   και
Θρησκευμάτων  με  Θέμα  «Τροποποίηση  της  αριθμ.153348Ζ1/15-09-2Ο17  (Β'3255)  υπουργικής
απόφασης,   με   Θέμα   «Τρόπος   διεξαγωγής  των  εκλογικών  διαδικασιών  για  την  ανάδειξη   των
μονοπρόσωπων  2  oργάνων  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)»  (ΦΕΚ  Β'  3969/13-11-
2017).
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5.    τις   διατάξεις  του   Νόμου  46107-5-2Ο19   (ΦΕΚ  70/Α./7-5-2019)   «Συνέργειες   Πανεπιστημίων   και
Τ.Ε.1.,  πρόσβαση  cπην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  πειραματικά  σχολεία,  Γενικά  Αρχεία  του  Κράτους
και λοιπές διατάξεις»  και ειδικά του άρθρου  12  «Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.»,

6.    το   αριθμ.   πρωτ.   ΔΦ   30/7838/13.05.2021   έγγραφο   του   Προέδρου   της   Διοικούσας   Επιτροπής
Ομότιμου  Καθηγητή  Αθανάσιου  Κατση  περί εκλογής  Προέδρων  και Αναπληρωτών  Προέδρων των
Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίοιι της Ελλάδος και

7.    το  αριθμ.  πρωτ.  ΔΦ  30/7864/13.Ο5.2021   έγγραφο  της  Αντιπροέδρου  της  Διοικούσας  Επιτροπής
Καθηγήτριας  Καλλιόπης  Μακρίδοιι  περί  εκλογής  Προέδρων  και  Αναπληρωτών  Προέδρων  των
Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

8.    Την    αριθμ.    πρωτ.    60/28.05.2021     Προκήρυξη    εκλογών    για    την    ανάδειξη    Προέδρων    και

Αναπληρωτών    Προέδρων    των    Τμημάτων   της    Σχολής   Θετικών    Επιστημών    του    Δ1.ΠΑ.Ε.

(ΑΔΑ:6Τ9Ω46ΨΖ3Π-Σλγ)

9.    Τον με αρ. Πρωτ ΔΦ 3Ο/9606-04/6/2021, επικυρωμένο πίνακα εκλογικών καταλόγων του Τμηματος

10.  Την αριθμ.  πρωτ.  85-18/6/2021  αίτηση  υποψηφιότητας του  μέλους ΔΕΠ  του  Τμήματος Χημείας.κ.
Κύζα  Γεώργιου  του  Ζαχαρία προς τον  Κοσμήτορα  της  Σχολής,  για την  εκλοΥή του  για  τη  Θέση  του
Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετ1κών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

11.  Την  αρ1Θμ.  πρωτ.  84-18/6/2o21.αίτηση  υποψηφιότητας του  μέλους ΔΕΠ  του Τμήματος Χημείας  .κ.
Μάλιαρη  Γεώργιου του Χρήστου προς τον ΚΟσμήτορα της Σχολής, για την εκλογή  του για τη Θέση
του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

12.  Το αριθμ. πρωτ. 86/22-06-21  έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών δυνάμει τοιι
οποίου   συγκροτήθηκε   η   τριμελής   Κεντρική   Εφορευτική   Επιτροπή   για   να   προχωρήσει   στην
ανακήρυξη  των   υποψηφίων   και  σε   όλες  τις  απαιτούμενες   ενέργειες  επί  της   διαδικασίας  των
εκλογών (ΑΔΑ : 98Τ946ΨΖ3Π-Ε4Φ)

Ι. ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ

(α) Ότι  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  προΘεσμίας,  ήτοι  18  Ιουνίου  2021,  η  νομίμως  και  εμπροθέσμως

υποβληθείσα, στον ΚΟσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε„ αίτηση ιmοψηφ|ότητας γ1α τη

Θέση του  Προέδρου του Τμήματος Χημείας,  με αριθμό πρωτοκόλλου 85-18/6/2021,  είναι αυτή του  μέλους

ΔΕΠ   του   Τμήματος   Χημείας   κ.   Κύζα   Γεώργιου   του   Ζαχαρία.   Η   εν   λόγω   υποψηφιότητα   πληροί   τις

προύποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 23 του  Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ  114/τ. Α./4ύ-2017) και δεν συντρέχει

στο πρόσωπο του υποψηφίου τα πφιγραφόμενα σε αυτές κωλύματα εκλογ1μότητας.

(β) Ότι  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  προΘεσμίας,  ήτοι  18  Ιουνίου  2021ι  η  νομίμως  και  εμπρQΘέσμως

υποβληθείσα, στον ΚΟσμήτορα της Σχολής Θετ1κών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε„ αίτηση υποψηφ1ότητας γ1α τη

Θέση  του  Αναπληρωτή  Προέδρου  του  Τμήματος  Χημείας,  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  84-18/6/2021,  είναι

αυτή του μέλους ΔΕΠ  του Τμήματος Χημείας κ Μάλιαρη  Γεώργιου του Χρήστου.  Η  εν λόγω υποψηφιότητα

πληροί τις προίιποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 23 του 'Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ  114/τ.` Α'/4-8-2017) και δεν

συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου τα περιγραφόμενα σε αυτές κωλύματα εκλογιμότητας.

ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣ|zΟΥΜΕ



ΑΝΑΚΗργΣΣογΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

(α) τον κ.  Κύζα ΓεώρΥιου του Ζαχαρία Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, ως υποψήφιο για την
εκλογή του ως Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δ1.ΠΑ.Ε.,  σύμφωνα

με  την  ημερομηνία  υποβολής  των  α1τήσεων  υποψηφιότητας  κα1  βάσε1  της  ισχύουσας  νομοθεσίας,  γ1α  τις

επικείμενες εκλογές της 30ης Ιουνίου 2021.

(β) τον κ. Μάλιαρη Γεώργιου του Χρήστου Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, ως υποψήφιο για
την  εκλογή  του  ως Αναπληρωτή  Προέδρου  του  Τμήματος Χημείας της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών του

Δ1.ΠΑ.Ε.,  σύμφωνα  με  την  ημερομηνία  υποβολής των αιτήσεων  υποψηφιότητας  και  βάσει  της  ισχύουσας

νομοθεσίας, για τις επικείμενες εκλογές της 3Οης Ιουνίου 2021.

ΟΡ1ΖογΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τον κ. Νικόλαο Μπα ως διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δ1.ΠΑ.Ε..

Εσωτεοική Διανομή:

•       Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς πανεπιστημίου της Ελλάδος
•       ΚΟσμήτορα της Σχολής θετικών Επιστημών
•       Τμήμα χημείας Σχολής θετικών Ε™στημών του ΔΙΠΑΕ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

•       Δ/νση πληροφορικής & Τεχνικών Υττηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  1δρύματος)
•      Δ/νση Διοικητικού -Τμήμα προσωπικού

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη

Προέδρου και Αναττληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χηιιείας

της Σχολής Θετικών  Εττ1στημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ο πρόεδρος τα μέλη


