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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
        Θεσσαλονίκη 24-10-2019 
          

        
      
                                                                              Προς:              
                                                          
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Για την ανάδειξη  εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ 

στα όργανα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε 
 
                                             

  
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε 
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την 
ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στα όργανα της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/19 (ΦΕΚ70/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 άρθρου 23 του N. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/04-08-2017), 

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)»,  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα - Αναστολή καθηκόντων» του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Την αριθμ. πρωτ. ΣΦ30/123/15-10-2019 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

6. Tην αριθμ. πρωτ. ΣΦ30/145/23-10-2019 απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε σχετικά με τον  ορισμό Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας,      

   

Όλα τα μέλη   ΕΔΙΠ   της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε 
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ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 

Α1) Υποψήφιο για το αξίωμα του τακτικού εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική 
Συνέλευση της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε τον κ. Χαραλαμπίδη 
Χαράλαμπο 
Α2) Υποψήφιο για το αξίωμα του αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη 
Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε  τον κ. Νεράντζη 
Κωνσταντίνο 
Β1) Υποψήφιο για το αξίωμα του τακτικού εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στην 
Κοσμητεία της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε τον κ. Χαραλαμπίδη 
Χαράλαμπο 
Β2) Υποψήφιο για το αξίωμα του αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στην 
Κοσμητεία της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε  τον κ. Νεράντζη 
Κωνσταντίνο 

 
Οι παραπάνω μετά από λεπτομερή εξέταση των σχετικών εγγράφων, διαπιστώθηκε ότι, 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 10:00 πμ. 
έως 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης της 
Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Αν κανείς από τους υποψήφιους δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί 
την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019, 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.  

 
                  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1. Κωνσταντινίδου Ευδοκία 

2. Βάκαλος Αλέξανδρος 

3. Παναγιωτόπουλος Φώτιος  

 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.:  
Κοσμήτορα Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 


