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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

     Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., έχοντας  

υπόψη: 

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

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 

σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»  

2. Το N. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 

άρθρα 15, 23 και 84.  

3. Την ΥΑ 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), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 191014/Ζ1/7-11017 

(ΦΕΚ3969/τ.Β΄/13-11-2017).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «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 
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23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,  

5. Την αρ. πρωτ. ΔΦ30/5197/30-8-2019 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής 

Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 733/τ.ΥΟΔΔ/13-9-2019) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους των μελών 

Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θητεία διάρκειας 

δύο (2) ετών, με δυνατότητα επανεκλογής, ως εξής: 

 

 Ένας εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση 

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

 Ένας εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της 

Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.   

 

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10:00 έως 12:00. Ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα οριστεί από την 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και καθολική και διεξάγεται με κάλπη. Η 

εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που 

περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. 

στα συλλογικά όργανα της Σχολής. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για 

έναν μόνο από τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών  Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά 

όργανα της Σχολής.  

Υποψηφιότητες: 

Α) δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που αποχωρούν από την 

υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θέσης 

Β) δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που τελούν σε 

διαθεσιμότητα ή αργία 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να 

υποβάλουν υποψηφιότητα προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με αίτησή τους 

προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: info@seb.ihu.gr ή επιστολικά στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε., το αργότερο μέχρι την 22-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η 

αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο 

του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους 

έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής, με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στην 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και η υποβάλλεται στη Σχολή Οικονομίας και 

Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ. 

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από μέλη Ε.Τ.Ε.Π.  του Πανεπιστημίου, με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του  

Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις 23-10-2019, 

ημέρα Τετάρτη. 
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Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους 

εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Προς τούτο, 

συντάσσει µε αλφαβητική σειρά επωνύμου τους πίνακες των υποψηφίων που έχουν 

ανακηρυχθεί. Με επιμέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, αναρτώνται σε 

ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος οι ως άνω πίνακες των υποψηφίων 

εκπροσώπων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 

Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

Η Κ.Ε.Ε. εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής όταν οι εκλογές διενεργούνται σε ένα 

εκλογικό τμήμα. Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. μπορεί να προβλέπεται ότι οι εκλογές 

διενεργούνται σε περισσότερα εκλογικά τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Ε. 

ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή από μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, για κάθε 

εκλογικό τμήμα. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που προβλέπονται στο 

προηγούμενο εδάφιο αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα 

τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από 

κλήρωση, η οποία διενεργείται από την Κ.Ε.Ε.. Η κλήρωση, κατά την οποία μπορούν 

να παρίστανται οι υποψήφιοι και οι αντιπρόσωποι τους, διενεργείται μεταξύ των 

εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη του προέδρου κάθε 

εφορευτικής επιτροπής διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφορία 

επαναληφθεί, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών. 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από 

την Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική 

Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Οικονομίας και 

Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι 

εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι 

εκλογές.   

 

Εκπρόσωπος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. 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 ήτοι την 1-11-2019 

ημέρα Παρασκευή, στον προαναφερόμενο τόπο ψηφοφορίας και με την ίδια ώρα 

έναρξης και λήξης.   

  

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος και θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη 

Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

Εσωτερική Διανομή:      Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. Πρόεδρο Διοικ. Επιτρ. ΔΙΠΑΕ  

2. Αντιπρόεδρο Διοικ. Υπ. & Φοιτ. Μερ. ΔΙΠΑΕ 

3. Αντιπρόεδρο Ακαδ. Υπ. ΔΙΠΑΕ 

4. Τμήματα ΣΟΔ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

                                   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Συνημμένα: 

Αίτηση υποψηφιότητας  
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