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ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα : Oρισμός Τριμελών Εφορευτικών για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των 

εκπροσώπων  των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του 

Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι. Πα.Ε.) 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών 

του Δι.Πα.Ε., έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (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» 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)’».  

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».  
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6.    Την αριθµ.: ∆Φ30/5314/03-09-2019 (Α∆Α:6ΛΙ146ΨΖ3Π-ΔΧΧ) ∆ιαπιστωτική Πράξη του 
Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. εκλογής του Κωνσταντίνου Ευαγγελίδη του 
Εμμανουήλ, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε., ως Προέδρου του Τμήματος 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε., με διετή 
θητεία από 01-09-2019 έως και 31-08-2021 (ΦΕΚ 731 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. /13.09.2019). 

7. Την αριθμ. πρωτ. 205/7-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΖΡΥ46ΨΖ3Π-ΡΥ6) Προκήρυξη εκλογών για την 

ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη 

Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής 

Μηχανικών του Δι.Πα.Ε. με θητεία από 1-09-2020 έως και τις 31-08-2021. 

8. Τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής 
Μηχανικών και τις  υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν,  

αποφασίζουμε 

τον ορισμό δύο (2) Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, αποτελούμενες από μέλη Ε.ΔΙ.Π. και από 

μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, οι οποίες θα έχουν 

την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την Tρίτη 25 Αυγούστου 2020 

για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τους 

αναπληρωτές τους και των εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού  

( Ε.Τ.Ε.Π.) με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος, ήτοι: 

 

 

 

1. Πατσιάκος Αβραάμ, ως Πρόεδρος  

2. Ζιώγας Ιορδάνης 

3. Μάνος Δημήτριος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1.Κασμερίδης Νικόλαος 

2. Λαζογιάννη Ζωή 

3. Βάκαλος Αλέξανδρος 

Β. Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή Μελών Ε.Τ.Ε.Π.  

Τακτικά Μέλη  

1. Ελεκίδης Γεώργιος , ως Πρόεδρος  

2. Λάντζος Θεόδωρος 

3.Δημητρακάκης Κωνσταντίνος  

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1.Βλαχομήτρου Αγγελική 

2.Κούτλας Αντώνιος 

3.Μυρωνίδης  Γαβριέλος 

 

Οι ανωτέρω Επιτροπές εξετάζουν την εκλογιμότητα, ανακηρύσσουν τους υποψηφίους μέσα σε δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό τους και με επιμέλειά τους αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην 

κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. 

 

Οι Εφορευτικές Επιτροπές οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος, την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν και την ταχεία 

απόφανση επ΄αυτών, την άρτια διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού αποτελέσματος 
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και γενικότερα την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, 

εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆Ι.ΠΑ.Ε., 

και στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής .  

  

 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

   Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 

          

 

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης 

                                                      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  
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