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ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη E.∆Ι.Π.& Ε.Τ.Ε.Π.
του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών
Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του
Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής
Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ70/Α΄/07-05-2019) «Συνέργειες
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικά του άρθρου
12 «Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ∆Ι.ΠΑ.Ε.»,
2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα του άρθ.2 «Ορισµοί», του άρθ.20 «Όργανα του Τµήµατος», του
άρθ.21 «Συνέλευση Τµήµατος», του άρθ.23 «Πρόεδρος Τµήµατος», και των
παρ. 11 και 12 του άρθ.84 «Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως
Ε΄».
3. Την αριθµ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/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.∆Ι.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)».
4. Την αριθµ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017,
«Τροποποίηση της αριθµ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄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.∆Ι.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)’».
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5. 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 ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
6. Την αριθµ.: ∆Φ30/5330/03-09-2019 (Α∆Α: ΨΘΣΚ46ΨΖ3Π-Κ0Ι) ∆ιαπιστωτική
Πράξη του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. εκλογής του
∆ηµητρίου Κωνσταντινίδη Καθηγητή πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του ∆ι.Πα.Ε., ως Προέδρου
του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, της Σχολής Μηχανικών του ∆ι.Πα.Ε.,
µε διετή θητεία από 01-09-2019 έως και 31-08-2021 (ΦΕΚ 745 Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.
/17.09.2019)
προκηρύσσει
Α. Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και των
αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος µε θητεία από
την ηµεροµηνία εκλογής έως και τις 31.08.2020
Β Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των µελών Ε.ΤΕ.Π. και των
αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος µε θητεία από
την ηµεροµηνία εκλογής έως και τις 31.08.2020
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί µε κάλπη την Τρίτη 12-11-2019 και κατά τις ώρες
από 11:00 έως 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο Η του Τµήµατος
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων της Σχολής
Μηχανικών του πρώην Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (στη Σίνδο Θεσσαλονίκης).
Οι εκπρόσωποι των µελών Ε.∆Ι.Π. και των µελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και οι
αναπληρωτές τους εκλέγονται µε άµεση , µυστική και καθολική ψηφοφορία από
το σύνολο των µελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής
Μηχανικών, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία,
Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν θα εκπροσωπούν τις παραπάνω κατηγορίες
προσωπικού σε κάθε συλλογικό όργανο της Σχολής µε ετήσια θητεία και µε
δυνατότητα επανεκλογής για µια (1) ακόµη θητεία.
Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, µε βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογείς. Οι εκλογείς
σηµειώνουν την προτίµησή τους για ένα µόνο από τους υποψηφίους.
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρµόδια υπηρεσία
προσωπικού του Ιδρύµατος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους µε αίτησή
τους (προσωπικά, η µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, ή ηλεκτρονικά ή
επιστολικά), το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 31-10-2019 ώρα 14:00.
Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά µε την ανακήρυξη
των υποψηφίων υποβάλλονται προς την εφορευτική επιτροπή δια της αρµόδιας
για θέµατα προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύµατος και πρωτοκολλούνται µέσω
του κεντρικού πρωτοκόλλου του Ιδρύµατος στο email: protocol@ihu.edu.gr
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Oι υποψήφιοι µπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους µε γραπτή
δήλωση έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει τριµελής Εφορευτική
Επιτροπή, αποτελούµενη από µέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού µε τους
αναπληρωτές τους, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Πρόεδρου του
Τµήµατος. Αν µέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τµήµατος
Μηχανικών Περιβάλλοντος δεν επαρκούν, συµπληρώνεται από µέλη της οικείας
κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδηµαϊκής µονάδας του Ιδρύµατος.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων
εξετάζει την εκλογιµότητα ανακηρύσσει τους υποψηφίους µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας και ανακοινώνει το αποτέλεσµα για την έκδοση της σχετικής
διαπιστωτικής πράξης.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της αριθµ.153348/Ζ1/15-92017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017) «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.∆Ι.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 της αριθµ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-112017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-112017 τροποποιητικής απόφασης.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην
ιστοσελίδα του ∆Ι.ΠΑ.Ε., και στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του
Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος

∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης
Καθηγητής

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής
2. Κοσµήτορα Σχολής Μηχανικών
3. Μέλη Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος.
4. ∆/νση ∆ιοικητικού - Τµήµα Προσωπικού
5. Σύλλογο µελών Ε.∆Ι.Π. & Ε.Τ.Ε.Π.

