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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη 
εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού)  των μελών του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην 
Κοσμητεία της Σχολής Kοινωνικών Επιστημών  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος»                                                                     
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   
   
 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4610/19 (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 των άρθρων 2.16,17,18,19 και άρθρου 84 του N. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017),όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

3. Τι διατάξεις του άρθρου 162 του Ν.4763/2020 (Α΄254) «Διεξαγωγή εκλογικών 
διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 95 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48)  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 70 παράγραφος 2, 97 παράγραφος 4 και 131 του  
Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-
6-2020)  

5. Την ΥΑ 153348/Ζ1/15-09-2017 (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. 
4485/2017» (Α’ 114) και την τροποποίηση αυτής με την υπ’ αρ. 191014/Ζ1/7-11-
2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3969) ,  
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6. Την ΥΑ  60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/τ.Β’/3-6-2021): «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» 

7. Τις διατάξεις των  άρθρων 9 και 10  του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙΠΑΕ 
(Απόφαση αρ. ΔΦ2.1/17090/27-10-2020 έγκρισης τους Εσωτερικού Κανονισμού 
του ΔΙΠΑΕ, ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/6-11-2020), 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «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 Α΄254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,  

9. Την  «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/14-2-2020/ τευχος Υ.Ο.Δ.Δ.), στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
υπ’αρ. υπ. αριθ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση της  Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,  

10. Την υπ’αρ. πρωτ. ΔΦ 30/5189/13-9-2019  Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής  
Κοινωνικών Επιστημών  του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τριετή θητεία από  1-9-2019 έως 31-8-
2022 (ΦΕΚ 733 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-9-2019) 

11. Την υπ’αρ. πρωτ. ΣΦ 30/99/24-6-2021 (ΑΔΑ: 602Σ46ΨΖ3Π-Τ4Ψ) «Προκήρυξη 
Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και στην 
Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της  Ελλάδος» 
 

συγκροτεί  
τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής 
διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού)  των 
μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική 
Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών  του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως ακολούθως:     
                                   
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μπακάλη Άννα 
2. Παπακίτσος Χρήστος 
3.  Ελένη Χολέρη 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ταχτσιδου Χρυσούλα 
2. Χατζηλαζαρίδου Αγάπη 
3. Αργυρού Άννα 

 
   Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το αρχαιότερο μέλος 
Ε.ΤΕ.Π.. 
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      Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί το Όργανο 
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής 
διαδικασίας και ορίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  
   Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης 
εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 
αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν 
στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα 
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα της Σχολής.           
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και να αναρτηθεί 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
 
 
 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Κοσμητείας 
 

Εσωτερική Διανομή: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  
Πρόεδρο Δ.Ε. ΔΙΠΑΕ 
Τμήματα ΣΕΥ 
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