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ΠΡΟΣ 

 
Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 

για την ανάδειξη του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 
και  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4610/7-5-2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις»  

2. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2516/Β΄/25-06-2019) «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει 
των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος.»  

3. Την αρ. ΔΦ 30/5191/30-8-19 Απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 
733/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-09-2019) περί εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

4. Την αριθμ. ΔΦ22.2/85-2019 Απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 
4013/τ. Β΄/04.11.2019) περί επανίδρυσης του εργαστηρίου «Ήφαιστος» του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1390/τ. Β΄/06.07.2015) στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/04.08.2017)  «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως 
Έ» και το άρθρο 88 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

[Α] Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τριετή θητεία και ημερομηνία λήξης την 
31-08-2022. 

[Β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα από 10.00 π.μ. 
έως 12.00 π.μ. στην Αίθουσα Συσκέψεων της Κεντρικής Διοίκησης στην Καβάλα.  
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[Γ] Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που πληρούν τις προϋποθέσεις 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να υποβάλουν υποψηφιότητα με αίτησή τους προσωπικά ή 
ηλεκτρονικά (info@sci.ihu.gr) στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, έως και την Παρασκευή 22η Νοεμβρίου 
2019 και ώρα 14:00 μ.μ.. 
 
 
ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 
 
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν 
στη Γενική Συνέλευση της Σχολής. 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:  
 
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους 
συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. 
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου 
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Κάθε Εργαστήριο 
διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα 
(Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ. Α΄/04.08.2017). 
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, 
προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή με άμεση και μυστική ψηφοφορία.  
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν 
κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια 
ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που 
συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας 
παρουσία των ισοψηφησάντων.  
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από 
τον Πρύτανη και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
Η εκλογική διαδικασία ανατίθεται σε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία 
ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της 
ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την 
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Διευθυντές μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 
συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλει στον 
Πρύτανη.  
 
Η παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα διαβιβαστεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της οικείας Σχολής και θα καταχωρηθεί στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  
 

 
 

  Ο  Κοσμήτορας  της  

         Σχολής Θετικών Επιστημών 

 

    Καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος 

 
Εσωτερική Διανομή: 
-Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής  
-Προέδρους Τμημάτων Σχολής 
-Γραμματείες Τμημάτων Σχολής 
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