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Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η   Π Ρ Α Ξ Η 

Θέμα: «Εκλογή εκπροσώπων των μελών του  Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τους 

αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4610/7-5-2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 

2. τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 

«Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄), 17 «Γενική Συνέλευση Σχολής», 18 «Κοσμητεία», το αρ. 76, παρ. 4 

«περί κοινής εκπροσώπησης των μελών προσωρινού κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων με τα μέλη ΕΤΕΠ στα 

όργανα του Ιδρύματος και των μονάδων του» και τις παρ. 2, 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και 

μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄»  του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α΄ 254) «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ 

μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48) 

«Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 

162 του ν. 4763/2020», 

4. την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β΄/15-09-17) Υπουργική Απόφαση «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)», 

5. την με αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-17) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. 

153348/Ζ1/15-9-2017  (ΦΕΚΒ΄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)» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 «Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών 

υπαλλήλων», 

6. την αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2358/03.06.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «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.», 
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7. τα άρθρα 9 και 10 του κεφ. ΙΙ της αριθμ. ΔΦ 2.1/17090/27.10.2020 (ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/06.11.2020) Απόφασης 

«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», 

8. την αρ. ΔΦ 30/5191/30-8-19 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

(ΦΕΚ 733/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-09-2019) περί εκλογής του κ. Αθανάσιου Μητρόπουλου, Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Χημείας, ως Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θητεία από 

01.09.2019 έως 31.08.2022,  

9. 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΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», 

10. Την αριθμ. πρωτ. 82/03.10.2019 διαπιστωτική πράξη του σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων των μελών του 

Ειδικού Τεχνικού  Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με τους αναπληρωτές τους στα όργανα της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία έως την 31.08.2021 

11. Την αριθμ. πρωτ. 78/15.06.2021 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών 

τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία 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 στη Σχολή Θετικών Επιστημών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ: ΨΦ6646ΨΖ3Π-ΔΘ0)  

12. Τον αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30./10828_24/06/2021 πίνακα εκλογέων για την ανάδειξη εκπροσώπων και των 

αναπληρωτών τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών 

13. Τις υποψηφιότητες των μελών του Ειδικού Τεχνικού  Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που 

κατατέθηκαν για την εκπροσώπηση στα όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών 

14. Το αριθμ. πρωτ. 99/28-06-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών περί συγκρότησης 

τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων 

με τους αναπληρωτές τους στα όργανα της οικείας Σχολής από το Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. (ΑΔΑ: 

Ω8ΝΒ46ΨΖ3Π-ΜΝΓ) 

15. Την αριθμ. πρωτ. 102/01-07-21 γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – ανακήρυξη υποψηφίων για τη διεξαγωγή 

της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στα όργανα της οικείας 

Σχολής από το Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. 

16. Το αριθμ. πρωτ. 118/15-07-2021 έγγραφο της εφορευτικής επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζονται α) το αριθμ. 

πρωτ. 119/15-07-2021 Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων, β) το αριθμ. πρωτ. 120/15-07-2021 Πρακτικό Εκλογής 

και γ) τα αριθμ. πρωτ. 121/15-07-2021 και 122/15-07-2021 έγγραφα με τα αποτελέσματα του ΖΕΥΣ για την 

εκλογή εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στα όργανα της οικείας Σχολής από το Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και 

Ε.Ε.Π. 

 

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι  

 

ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. στα Συλλογικά Όργανα της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με διετή θητεία και συγκεκριμένα από 01.09.2021 έως και 31.08.2023, ως 

ακολούθως:  

 

Α. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

α) Εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. η κα Μαρία Ρούσση, ως τακτικό μέλος. 
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β) Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. η κα Κοκκώνη Καρακώστα, ως τακτικό μέλος και 

αναπληρωτής εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. η κα Αγνή Μουτζούρογλου, ως αναπληρωματικό μέλος. 

γ) Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. ο κ. Ιωάννης Μητρούσης, ως τακτικό μέλος. 

   

Β. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

α) Εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. η κα Μαρία Ρούσση, ως τακτικό μέλος. 

β) Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. η κα Κοκκώνη Καρακώστα, ως τακτικό μέλος και  

αναπληρωτής εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. η κα Αγνή Μουτζούρογλου, ως αναπληρωματικό μέλος.  

γ) Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. ο κ. Ιωάννης Μητρούσης, ως τακτικό μέλος. 

 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Εσωτερική Διανομή:  

• Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  
• Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών  
• Γραμματείες Τμημάτων Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ  
• Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος).  
• Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Προσωπικού.  

 

  Ο  Κοσμήτορας  της  

           Σχολής Θετικών Επιστημών 

       

         (υπογραφή)* 

     Καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής 
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