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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Τέρµα Μαγνησίας   

62124 Σέρρες  
                                                                                                       

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Πληροφορίες:  Αστέριος Δρογαλάς    
Τηλ.: 23210-49337        
E-mail:  drogalas@teiser.gr 

                                     Σέρρες 29-07-2020 

                                      Αριθµ. Πρωτ.:     77 

 
               ΠΡΟΣ:   Όλα τα μέλη της  Εφορευτικής   Επιτροπής 

                                (τακτικά και αναπληρωματικά) 

                            (με απόδειξη παραλαβής δια  μέσου   
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 

             Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

    ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης  του 

εκπροσώπου  των µελών Ε.∆Ι.Π. στη Συνέλευση τoυ  Τµήµατος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής  της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς  Πανεπιστηµίου της 

Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)» 

  

       Ο  Πρόεδρος τoυ  Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  της Σχολής Επιστημών 

Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς  Πανεπιστηµίου της Ελλάδος  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 114/Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα του άρθ. 2 «Ορισµοί»,  του άρθ. 23 «Πρόεδρος Τμήματος», του άρθ. 24 

«Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων» και των παρ. 4, 11 και 12 του άρθ. 84  

«Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄».  

3. 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 
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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».  

4. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του           

Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α'/3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία "οι θητείες των μονομελών οργάνων 

διοίκησης των ΑΕΙ υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη". 

5. Την αριθμ. ΔΦ 2.1/2928/02-07-2019 (ΦΕΚ 629/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-08-2019),  Πράξη 

ορισμού προσωρινών Προέδρων και Αναπληρωτών προέδρων στα Τμήματα του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε με την οποία ορίσθηκε ο Παυλίδης Ιορδάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής (Σέρρες), της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού  του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), 

6. Την αριθμ. ΔΦ 2.1/2928/02-07-2019 (ΦΕΚ 629/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-08-2019),  Πράξη 

ορισμού προσωρινών Προέδρων και Αναπληρωτών προέδρων στα Τμήματα του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε με την οποία ορίσθηκε η  Δανιήλ Μαρία του Νικολάου Καθηγήτρια του 

Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών της  Σχολής  Μηχανικών, Αναπληρώτρια  Πρόεδρος 

του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες), της Σχολής Επιστημών 

Σχεδιασμού  του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), 

7. Την  αριθμ. πρωτ. Φ.30/69/07.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΣΟ46ΨΖ3Π-Μ5Θ)  Προκήρυξη  

εκλογών  και την αριθμ. πρωτ. Φ.30/77/22.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΨΖ3Π-ΛΝΞ)  

επαναπροκήρυξη  εκλογών του Προέδρου του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  

για την  ανάδειξη  των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π. µε τους 

αναπληρωτές τους στη Συνέλευση τoυ  Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  της 

Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του  ∆ιεθνούς  Πανεπιστηµίου  της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) 

(με θητεία από 01/09/2020  έως  31/08/2021). 

8. Την αριθμ. πρωτ. Δ.Φ. 30/11682/27-07-2020   αίτηση υποψηφιότητας του  Κόκκινου 

Σπυρίδωνα  ως εκπροσώπου των µελών Ε.∆Ι.Π. στη Συνέλευση τoυ  Τµήµατος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,   που υποβλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

  α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

        τον ορισμό της κάτωθι τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής  με τους αναπληρωτές  

τους, αποτελούμενη από μέλη  Ειδικού Διδακτικού  Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της 

εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα τη  Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και  της  

τυχόν επαναληπτικής  ψηφοφορίας την Τρίτη  25  Αυγούστου 2020  για την ανάδειξη του  

εκπροσώπου των µελών Ε.∆Ι.Π. στη Συνέλευση τoυ  Τµήµατος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς  Πανεπιστηµίου της 

Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) 
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ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Τακτικά  μέλη  :  

1. Βάκαλος Αλέξανδρος, ως Πρόεδρος 

2. Μάνος  Δημήτριος 

3. Κασμερίδης Νικόλαος 

      Αναπληρωματικά  μέλη  

1. Πατσιάκος  Αβραάμ   

2. Μπαής  Δημήτριος 

3.   Ζιώγας  Ιορδάνης 

        Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους 

υποψηφίους εκπροσώπους  Ε.∆Ι.Π.  μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον 

ορισμό της 

        Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει 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 και γενικότερα την επίλυση 

οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντας 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

         Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 

ιστότοπο του Ιδρύματος. 

                                                                             Ο Πρόεδρος του 

                                                                        του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
     

 * 

 Ιορδάνης  Παυλίδης 

  Αναπληρωτής  Καθηγητής  

 

 * Η  υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο.  

  

     Εσωτερική ∆ιανοµή:  
 

1. Μέλη Ε.∆Ι.Π.  του Τμήματος 

2. Γραμματεία  Σχολής. 
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