
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προέδρου Τμήματος                                        
Τηλ.: 2510462143, 2510462396             
Email: info@chem.ihu.gr 
            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  
 

για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό 

Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) 
που υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας 

και 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» 
(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄), 21 «Συνέλευση Τμήματος» και τις παρ. 2, 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄»  του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

2. τις διατάξεις του άρθρου 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος» του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. την με αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ Β  3255) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«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)»(ΦΕΚ Β   3255/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της αρ. 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.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)» (ΦΕΚ Β’ 3969/13.11.2017) 

4. τις διατάξεις του νόμου 4610/07.05.2019 (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»  

5. την αριθμ. ADMIN 2007/07.06.2019 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»  

6. την αριθμ. ΔΦ30/5282 (ΦΕΚ 731/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./13.09.2019) του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ( σχετικά με την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Χημείας, ΣΘΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

7. τις διατάξεις του αρθρ. 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘‘Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις 

8. το γεγονός ότι στο εν λόγω Τμήμα υπηρετούν πέντε (5) μέλη ΕΤΕΠ (το ένα σε άδεια) 
9. το γεγονός ότι στο εν λόγω Τμήμα υπηρετούν δύο (2) μέλη Ε.ΔΙ.Π. 
10. το γεγονός ότι στο εν λόγω Τμήμα υπηρετεί ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
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Εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, Σχολή 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) αντίστοιχα, που 
υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με μονοετή  
θητεία, από την 01.09.2020 έως και τις 31.08.2021. 

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα από 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. 
στην Αίθουσα Συσκέψεων του ΔΙΠΑΕ, στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας.  Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής 
ψηφοφορίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί ακριβώς την επόμενη εργάσιμη μέρα, ήτοι στις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα 
Πέμπτη, κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο. 
 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας  για την ανάδειξη εκπροσώπου προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Ε.Τ.Ε.Π και του 
αναπληρωτή του,  έχουν αντίστοιχα όλα τα μέλη προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Ε.Τ.Ε.Π που υπηρετούν στο Τμήμα Χημείας. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, με αίτηση 
τους προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (info@chem.ihu.gr) ή επιστολικά στο Πρωτόκολλο 
εισερχομένων εγγράφων της Γραμματείας του Τμήματος, μέχρι την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 
μ.μ..  

 
Το σώμα εκλεκτόρων για την ανάδειξη εκπροσώπου προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Ε.Τ.Ε.Π και του αναπληρωτή του, 
απαρτίζεται αντίστοιχα από τα μέλη προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας, σύμφωνα με τους 
εκλογικούς καταλόγους του Τμήματος Προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Όλοι οι εκλέκτορες για να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή άλλο επίσημο κρατικό έγγραφο.     

 
Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. 

 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη, η οποία θα οριστεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της ψηφοφορίας. 

 
Εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Αν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος, τα παραπάνω συλλογικά όργανα θα 
συγκροτηθούν χωρίς εκπρόσωπο ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Ε.Τ.Ε.Π.. 
 
Η παρούσα προκήρυξη-πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στους πίνακες 
ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας. 
  
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής 
της εκλογικής διαδικασίας. 

 
Εσωτερική Διανομή με ηλεκτρονική αποστολή:     
Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών 
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Λοιπού Προσωπικού που υπηρετούν στο Τμήμα Χημείας, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Διεύθυνση Πληροφορικής (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος) 
Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού 
Σύλλογος μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
Νομικό Σύμβουλο 
 
Συνημμένα 
Υπόδειγμα αίτησης Υποψηφιότητας 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας* 
 
 
            Γεώργιος Ζ. Κύζας 
               Αν. Καθηγητής 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας. 
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«ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ), 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΔΙΠ), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΕΠ) ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ» 
 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………….. 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: …………………………. 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………............... 

 
 
 
Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή μου ως εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(ΕΤΕΠ) στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017)  και η με αριθμ. πρωτ. ……………………. 

προκήρυξη Εκλογών. 

 
 
 
 
 
 
 

Καβάλα, …../…./2020 
 

Ο Δηλών/Η Δηλούσα 
 
 
 
 

Υπογραφή 
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