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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπων και των αναπλθρωτϊν τουσ ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Φυςικισ, τθσ χολισ Θετικϊν 
Επιςτθμϊν, του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ από το Εργαςτθριακό Διδακτικό Προςωπικό (ΕΔΙΠ) και το Ειδικό 

Σεχνικό Εργαςτθριακό Προςωπικό (ΕΣΕΠ) που υπθρετεί ςτο Σμιμα Φυςικισ, ςτθ χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν, του 
Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ 

 
  Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Φυςικισ, τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ ζχοντασ 
υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4610/7-5-2019 (ΦΕΚ 70/Αϋ/7-5-2019) «υνζργειεσ Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι., πρόςβαςθ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

2. τισ διατάξεισ του αρκρ. 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α), 
3. τισ διατάξεισ των άρκρων 1 «Διάρκρωςθ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ – Νομικι μορφι των Α.Ε.Ι.», 2 «Οριςμοί» 

(ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ – ΚΕΦ. Αϋ), 21 «υνζλευςθ Σμιματοσ», το αρ. 76, παρ. 4 και τισ παρ. 2, 11 και 12 του άρκρου 84 
«Σελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ Κεφαλαίων Αϋ ζωσ Εϋ»  του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Αϋ114) «Οργάνωςθ και 
λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν 
και ιςχφουν, 

4. τθν με αρ. 153348/Η1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Βϋ/15-09-17) Τπουργικι Απόφαςθ «Σρόποσ διεξαγωγισ των 
εκλογικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςία  οριςμοφ και  
ανάδειξθσ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν 
ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017 (Αϋ114)», 

5. τθν με αρ. 191014/Η1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Βϋ/13-11-17) Τπουργικι Απόφαςθ «Σροποποίθςθ τθσ με αρ. 
153348/Η1/15-9-2017  (ΦΕΚΒϋ3255) Τπουργικισ Απόφαςθσ, με κζμα: «Σρόποσ διεξαγωγισ των εκλογικϊν 
διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςία  οριςμοφ και  ανάδειξθσ 
εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν ςτα 
ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017 (Αϋ114)» και ειδικότερα τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 «Ανάδειξθ εκπροςϊπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Σ.Ε.Π. και διοικθτικϊν υπαλλιλων», 

6. τθν αρικμ. 147084/Η1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/τ. Βϋ/19.11.2021) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ του 
τρόπου διεξαγωγισ τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν των οργάνων των Α.Ε.Ι. – 
Ρφκμιςθ των τεχνικϊν ι οργανωτικϊν μζτρων ςχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ και τθν προςταςία των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», 

7. τα άρκρα 9 και 10 του κεφ. ΙΙ τθσ αρικμ. ΔΦ 2.1/17090/27.10.2020 (ΦΕΚ 4889/τ.Βϋ/06.11.2020) Απόφαςθσ 
«Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ», 

8. Σθν αρικμ. ΔΦ 30/12513/21-07-2021 Διαπιςτωτικι Πράξθ του Προζδρου τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
ςχετικά με τθν Εκλογι Προζδρου και Αναπλθρωτι Προζδρου Σμιματοσ Φυςικισ, 

9. τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254 Αϋ) «Ρυκμίςεισ Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και άλλεσ 
διατάξεισ», 
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10. Σθν αρικμ. πρωτ. 1302/26.07.2021 διαπιςτωτικι πράξθ του Προζδρου του Σμιματοσ Φυςικισ  ςχετικά με τθν 
εκλογι εκπροςϊπων των μελϊν του Ειδικοφ Σεχνικοφ Εργαςτθριακοφ Προςωπικοφ (Ε.Σ.Ε.Π.) και του 
Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ 
Φυςικισ, τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, με κθτεία ζωσ τθν 
31.08.2022. 

 

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

Εκλογζσ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπων και των αναπλθρωτϊν τουσ από το Εργαςτθριακό Διδακτικό Προςωπικό 
(ΕΔΙΠ) και το Ειδικό Σεχνικό Εργαςτθριακό Προςωπικό (ΕΣΕΠ), που υπθρετεί ςτο Σμιμα Φυςικισ, τθσ χολισ 
Θετικϊν Επιςτθμϊν, του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, ενόσ τακτικοφ με τον αναπλθρωτι ανά κατθγορία, 
ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Φυςικισ, τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, 
με θητεία από 01-09-2022 ζωσ και 31-08-2023. 

 
Θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν ορίηεται η 18

η
 Ιουλίου 2022, θμζρα Δευτζρα από ϊρα 10:00 ζωσ 12:00. Θ 

ψθφοφορία είναι άμεςθ και μυςτικι και θ εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ του 
ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με τθν ονομαςία «Ψθφιακι Κάλπθ ΗΕΤ» τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ του 
ελλθνικοφ δθμοςίου με τθν επωνυμία «Εκνικό Δίκτυο Τποδομϊν Σεχνολογίασ και Ζρευνασ Α.Ε.»(Ε.Δ.Τ.Σ.Ε.). 
 
A. Τποψηφιότητεσ 
 
Δικαίωμα υποβολισ υποψθφιότθτασ  για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπων προςωπικοφ ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ και των αναπλθρωτϊν 
τουσ, ζχουν αντίςτοιχα όλα τα μζλθ προςωπικοφ ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ που υπθρετοφν ςτο Σμιμα Φυςικισ, τθσ χολισ 
Θετικϊν Επιςτθμϊν, του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ. 

Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφια τα μζλθ ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ που αποχωροφν από τθν υπθρεςία λόγω ςυμπλιρωςθσ του 
ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ι τελοφν ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ ι 
αργίασ.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του νόμου, κα πρζπει να υποβάλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ 
προσ τον Πρόεδρο του Σμιματοσ Φυςικισ, τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, του ΔΙΠΑΕ, με αίτθςι τουσ προςωπικά, 
μζςω εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, θλεκτρονικά (info@physics.ihu.gr) ι επιςτολικά ςτθ Γραμματεία του 
οικείου Σμιματοσ, το αργότερο ζωσ και τθν 28η Ιουνίου 2022, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 14:00. 

Δικαιολογθτικά Τποβολισ Τποψθφιότθτασ: 
Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ - Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υποψθφίου κωλφματα    
εκλογιμότθτασ. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να παραιτθκοφν από τθν υποψθφιότθτά τουσ ζωσ τθν ζναρξθ διαδικαςίασ εκλογισ.  
 
Β. ϊμα Εκλεκτόρων 

Σο ςϊμα εκλεκτόρων για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπων προςωπικοφ ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ και των αναπλθρωτϊν τουσ, 
απαρτίηεται από το ςφνολο των μελϊν τθσ οικείασ κατθγορίασ προςωπικοφ ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ του Σμιματοσ Φυςικισ, τθσ 
χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ και το εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνο όςοι 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, με βάςθ τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι εκλογζσ.  

Γ. Εκλογική Διαδικαςία 
 
Σθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ κα ζχει τριμελισ εφορευτικι επιτροπι με ιςάρικμα 
αναπλθρωματικά μζλθ, θ οποία κα οριςτεί από τον Πρόεδρο του Σμιματοσ Φυςικισ, τθσ ΘΕ ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ.  
Οι υποψθφιότθτεσ, οι παραιτιςεισ και οι ενςτάςεισ ςχετικά με τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων υποβάλλονται ςτθν 
εφορευτικι επιτροπι δια τθσ αρμόδιασ για κζματα προςωπικοφ υπθρεςίασ του ιδρφματοσ και πρωτοκολλοφνται.  
 
Θ τριμελισ εφορευτικι επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηει εάν πλθροφνται 
οι προχποκζςεισ του νόμου για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ, κακϊσ και αν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ 
κωλφματα εκλογιμότθτασ και ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ εκπροςϊπουσ μελϊν ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ και των 
αναπλθρωτϊν τουσ μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ςυγκρότθςι τθσ. Με επιμζλεια τθσ τριμελοφσ 

mailto:info@physics.ihu.gr
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εφορευτικισ επιτροπισ αναρτάται ςε ειδικό τμιμα ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ ο πίνακασ των 
υποψθφίων. Θ τριμελισ εφορευτικι επιτροπι οφείλει να διαςφαλίηει τθν ουςιαςτικι και ακϊλυτθ άςκθςθ του 
εκλογικοφ δικαιϊματοσ των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, να παρακολουκεί τθν ορκι και ομαλι διεξαγωγι τθσ 
θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, να υποβοθκά και να επιλφει οιοδιποτε ηιτθμα προκφπτει κατά τθ διάρκεια αυτισ, να 
ςυντάξει και να υπογράψει το τελικό πρακτικό εκλογισ και να το υποβάλει ςτον Πρόεδρο για τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ διαπιςτωτικισ πράξθσ και τθ γνωςτοποίθςι τθσ ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα.  
 
Εκλζγεται ο/θ υποψιφιοσ/α που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Αν κανείσ από τουσ 
υποψιφιουσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων ι ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ 
εκλογι επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ιτοι τθν 19

θ
 Ιουλίου 2022, θμζρα Σρίτθ. ε περίπτωςθ 

νζασ άγονθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, αυτι επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ιτοι τθν 20
θ
 

Ιουλίου 2022, θμζρα Σετάρτθ, οπότε εκλζγεται ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία των 
ζγκυρων ψιφων. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ ενϊπιον τθσ τριμελοφσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 
Εάν υπάρχει ζνασ μόνο υποψιφιοσ, αυτόσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) των ζγκυρων 
ψιφων. 
 
Αν δεν εκλεγοφν εκπρόςωποι, τo παραπάνω ςυλλογικό όργανο κα ςυγκροτθκεί χωρίσ εκπροςϊπουσ μελϊν Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Σ.Ε.Π..  

Κάκε ςχετικι λεπτομζρεια ωσ προσ τθ διεξαγωγι τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ κα οριςτεί από τθν τριμελι 
εφορευτικι επιτροπι.  

 
Θ παροφςα προκιρυξθ - πρόςκλθςθ να αναρτθκεί ςτο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ςτον ιςτότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του 
Σμιματοσ και να κοινοποιθκεί ςε όλα τα μζλθ του ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ που υπθρετοφν ςτο Σμιμα.  
 
Εςωτερική Διανομή:  

 Διοικοφςα Επιτροπι του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ 

 Μζλθ ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν 

 Γραμματεία Σμιματοσ Φυςικισ (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα) 

 Γραμματεία χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του ΔΙΠΑΕ  

 Δ/νςθ Πλθροφορικισ & Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ) 

 Δ/νςθ Διοικθτικοφ –Σμιμα Προςωπικοφ  

 
 
 

Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Φυςικισ  

 

               Νικόλαοσ Βορδόσ  

                 Αν. Κακθγθτισ 
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ 

ΔΗΛΩΗ 

 

Επώνσμο: 

……………………………………………………… 

Όνομα: 

………………………………………………………. 

Παηρώνσμο: 

………………………………………………………. 

Μηηρώνσμο: 

……………………………………………………… 

Καηηγορία: ΕΔΙΠ/ΕΣΕΠ 

Σηλ. Εργαζίας: 

………………………………………………….. 

Σηλ. Κιν. : 

……………………………………………………….. 

Email: 

……………………………………………………….. 

       

      

 απαξαπαξ 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΠΡΟ: Σον Πρόεδρο ηοσ Σμήμαηος Φσζικής ηης 

τολής Θεηικών Επιζηημών 

 

 

«Θέμα»: Αίηηζη Υπουηθιόηηηας – Υπεύθσνη 

Δήλφζη για  

 Εκπρόζφπος  

 Αναπληρφηής Εκπρόζφπος   

ζηη Σσνέλεσζη ηοσ Τμήμαηος Φσζικής, ηης Στολής 

Θεηικών Επιζηημών, ηοσ Διεθνούς Πανεπιζηημίοσ 

ηης Ελλάδος  

 

Δξάκα , ..…../………/……… 

 

 

Παξαθαιώ, 

Με ηελ παξνύζα αίηεζε ππνβάισ ηελ ππνςεθηόηεηα 

κνπ ζην Τκήκα Φπζηθήο,  ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ 

Επηζηεκώλ γηα: 

 Καηηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

Εθπξόζσπνο ζηε Σπλέιεπζε 

              Αλαπι. Εθπξόζσπνο ζηε  Σπλέιεπζε 

 

 Καηηγορία Ε.Σ.Ε.Π. 

Εθπξόζσπνο ζηε. Σπλέιεπζε 

               Αλαπι. Εθπξόζσπνο ζηε  Σπλέιεπζε 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο 

θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1599/1986, δειώλσ όηη 

δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό κνπ θσιύκαηα 

εθινγηκόηεηαο θαη όηη ζπλαηλώ γηα ηε ζπιινγή 

ηήξεζε θαη νπνηαδήπνηε κνξθή επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ην Όξγαλν 

Δηελέξγεηαο Εθινγώλ (Ο.Δ.Ε.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ςεθνθνξία, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα 

ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (Καλνληζκόο 

ΕΕ 2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνλ 

λ. 4624/2019). 

 

Καβάια, …../…../2022 

Ο Αηηώλ/Η αηηνύζα 

 

 

Ο/Η Αηηώλ/νύζα 
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