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∆ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Εκλογή εκπροσώπου των µελών Ε.∆Ι.Π. στην Κοσµητεία της Σχολής 

Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)» 

 

Ο Κοσµήτορας της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος 

(∆Ι.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».  

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» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

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)», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 191014/Ζ1/07-11-

2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017. 

4. Την αριθµ. 60944/Ζ1/28-05-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2358/03-06-2021/τ.Β΄): 

«Καθορισµός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της 

εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών ∆ΕΠ στα 

συλλογικά όργανα των Τµηµάτων και Σχολών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.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». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 10 του Εσωτερικού Κανονισµού του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (Απόφαση αριθµ. ∆Φ 2.1/17090/27-10-2020 - 

ΦΕΚ 4889/τ.Β΄ - 06-11-2020). 

6. 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 
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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». 

7. Την αριθµ.: ∆Φ30/5189/30-08-2019 (Α∆Α:6ΤΨ∆46ΨΖ3Π-36Ξ) ∆ιαπιστωτική 

Πράξη του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. εκλογής του 

Αριστοτέλη Καζακόπουλου, καθηγητή πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος 

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων του ∆Ι.ΠΑ.Ε., ως 

Κοσµήτορα της Σχολής Μηχανικών του ∆Ι.ΠΑ.Ε., µε τριετή θητεία από 

01.09.2019 έως 31.08.2022 (ΦΕΚ 733/Υ.Ο.∆.∆./13-09-2019). 

8. Την αριθµ. πρωτ. 252/30-06-2021 (Α∆Α:62Υ646ΨΖ3Π-8ΒΞ) Προκήρυξη 

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

µε τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της 

Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (µε θητεία από 

01-09-2021 έως 31-08-2023). 

9. Την αριθµ. πρωτ. 268/07-07-2021 (Α∆Α:Ω2Λ346ΨΖ3Π-0ΒΝ) Απόφαση  

ορισµού τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών 

ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. µε τους αναπληρωτές τους 

στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της Σχολής Μηχανικών του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος. 

10. Το αριθµ. πρωτ. 273/09-07-2021 πρακτικό της τριµελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής για την ανακήρυξη του µοναδικού υποψηφίου εκπροσώπου µελών 

Ε.∆Ι.Π. στην Κοσµητεία της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

της Ελλάδος. 

11. Το αριθµ. πρωτ. 284/14-07-2021 πρακτικό της τριµελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής για την εκλογή του εκπροσώπου µελών Ε.∆Ι.Π. στην Κοσµητεία 

της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος 

(∆Ι.ΠΑ.Ε.), 

 

δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ µ ε 

 

την εκλογή του εκπροσώπου των µελών Ε.∆Ι.Π. στην Κοσµητεία της Σχολής 

Μηχανικών, µε θητεία από 01-09-2021 έως 31-08-2023, ως εξής: 

 

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εκπρόσωπος των µελών Ε.∆Ι.Π. ο Πανταζής Ηλίας, µέλος Ε.∆Ι.Π. του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών.  

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο 

του Ιδρύµατος. 

 

Ο Κοσµήτορας 

της Σχολής Μηχανικών 

 

 

 

Καζακόπουλος Αριστοτέλης 

Καθηγητής  
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Κοινοποίηση: 

Ενδιαφερόµενο 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

• Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής 

• Μέλη Ε.∆Ι.Π. της Σχολής Μηχανικών  

• Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών του ∆Ι.ΠΑ.Ε.  
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