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Προκήρυξη Εκλογών για τα Αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος 

 
 

H ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4610/19 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και 
ειδικά του άρθρου 12 «Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 

2. Τις διατάξεις του N. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» άρθρα 15, 23 και 84.  

3. Την Υ.Α. 153348/Ζ1/15-09-2017 (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. 4485/2017 
(Α’ 114)».  

 
Όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
του Τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας, 
Αρχειονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄) «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 Α΄254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,  

6. Την υπ. αριθ. 86094/Ζ1/30-05-2019 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος», ΦΕΚ 326/05-06-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)  

7. Το αρ. πρωτ. ΔΦ30/3961/26-7-2019 έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Εκλογές Προέδρων Τμημάτων των Σχολών του ΔΙΠΑΕ» 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Εκλογές για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για θητεία 
δύο (2) ετών από 01/09/2019 μέχρι 31/08/2021. 
 
Υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου μπορούν 
να είναι µέλη ∆ΕΠ Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των δύο πρώτων 
βαθμίδων, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και Επίκουροι Καθηγητές. 
Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Προέδρου Τμήματος και του 
Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δεν επιτρέπεται να είναι 
υποψήφιοι τα μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 
Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με 
δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 8 του Ν. 4610/2019, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Πρόεδρος 
Τμήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 4485/2017. Τα μέλη 
Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση 
στα Τ.Ε.Ι. και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα 
εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης.  
Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.  
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη 
λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως 
Προέδρου  για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 
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Οι ενδιαφερόμενοι για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
Νόμου, θα πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα προς την Κοσμήτορα της Σχολής με 
αίτησή τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@ihu.edu.gr ή επιστολικά στο πρωτόκολλο 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., το αργότερο μέχρι την 21η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 
Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας. Οι υποψήφιοι 
μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της 
διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η 
οποία απευθύνεται στην Κοσμήτορα. Η αίτηση παραίτησης πρωτοκολλείται στο 
πρωτόκολλο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Κοσμήτορα στις 
22/08/2019, ημέρα Πέμπτη. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της 
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, 
ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (δια του Κοσμήτορα της Σχολής), ο οποίος 
εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Ο Πρόεδρος Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγονται: α) από 
το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (πρώτη 
ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών  Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα 
εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου 
απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση 
άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της 
δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  
Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 29η Αυγούστου 2019, ημέρα 
Πέμπτη, από ώρα 09:00 έως 15:00 και τόπος διεξαγωγής η αίθουσα συνελεύσεων 
του Τμήματος. 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, ταυτόχρονα για 
τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους ενώπιον της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος.  
Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) 
ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των 
υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς 
σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους 
και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το 
όνομά τους. 

mailto:protocol@ihu.edu.gr
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Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το 
άθροισμα των παρακάτω επιμέρους συνόλων: α) των έγκυρων ψήφων των μελών 
της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και β) 
των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό 
των έγκυρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το 
συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου με το 
συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 
Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, 
αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του 
μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του 
μισού.  
Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του 
Ν. 4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή 
επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 
του Ν. 4485/2017. Η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη 
εργάσιμη ημέρα ήτοι την 30η Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή, στον 
προαναφερόμενο τόπο ψηφοφορίας και με την ίδια ώρα έναρξης και λήξης.   
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον 
το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.  
Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζονται αναλόγως τα παραπάνω. 
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα οριστεί από 
το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
 
 
 
 

 
Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
 
 
 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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