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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 

ΤΚ 62124, Σέρρες  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: Eυλαμπία Μαραντίδου  

Τηλ.: 23210-49341 

Fax: 23210-49128 

E-mail: evi@ihu.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                                                                                 

 

Σέρρες: 09/06/2021 

 

Προς:  

Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.  

του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 

Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,  

της Σχολής Μηχανικών,  

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  

 

 

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».  

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. Tις διατάξεις των άρθρων 27 και 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-08-2017, Τευχ. Α΄).  

2. Την υπ. αριθμ.153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική απόφαση (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. 445/2017 (Α΄114)» του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την με 

αριθμ.191014/Ζ1/07-11-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄3969) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

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 κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) 

«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

άλλες διατάξεις». 
4. 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 77561/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020 

«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των 

Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., 

καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο 

πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/06-11-2020). 

7. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1340/τ.B΄/06.04.2021 (Αριθμ. απόφασης ΔΦ 2.1/4731), «Ίδρυση 

Τομέων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της 

Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ». 

8. Το Πρακτικό 12/21-4-2021 (Θέμα 2) της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών σχετικά με την ένταξη των μελών ΔΕΠ, 

ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος στους Τομείς. 

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ 2358/τ.Β'/3-6-2021) 

με θέμα:  «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής 

διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των 

Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, διοικητικών υπαλλήλων 

και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. , καθώς και στα συλλογικά όργανα των 

επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους» 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 98 και 131 του N. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020) 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»,  

 

Προκηρύσσει 

 

εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 

Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ με θητεία ενός (1) 

ακαδημαϊκού έτους, από 1/9/2021 έως και 31/8/2022: 

 

1. Τομέας Τεχνολογίας Λογισμικού και Αλγοριθμικής  

2. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

3. Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών 

 

Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του 

επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. Αν δεν υπάρχουν 

υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των 

μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. 

Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 

θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 

συνολικά. 

 

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του 

Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 

ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης, ήτοι έως την Πέμπτη 24/6/2021 και ώρα 14:00.  

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών 

Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο 

ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και πραγματοποιείται μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος («ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://zeus.grnet.gr. Οι εκλογείς επιλέγουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους 

υποψήφιους Διευθυντές. 
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Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη από ώρα 

09:00 έως 12:00 σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο πληροφοριακό σύστημα 

«ΖΕΥΣ». 

 

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 και 

εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός 

εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ και 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος * 

 

 

Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς 

Καθηγητής 

 
*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας 
 

Εσωτερική διανομή 

1. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ 

2. Αντιπροέδρους Διοικούσας Επιτροπής 

3. Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών 

4. Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων 
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